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ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ینمشد یتسود و  یلجت  15اروشاع 

باتک 15تاصخشم 

16هراشا

32راتفگشیپ

تّبحم یتسود و  شزرا  تّیمها و  لوا  40لصف 

40هراشا

41هراشا

نید هعومجم  رد  ینمشد  یتسود و  هاگیاج  42تیّمها و 

ینمشد یتسود و  ورگ  رد  ناسنا  47هدنیآ 

هدنیآ هب  تبسن  49ینارگن 

اه شزرا  52نیرتالاب 

اه ینتشاد  تسود  مود  56لصف 

56هراشا

57حیضوت

اه ینتشاد  58تسود 

یتشز ییابیز و  نداد  هولج  هنوراو  رد  ینادان  59شقن 

اه تشز  نداد  هولج  ابیز  رد  رگشیارآ  60شقن 

اه يدب  رگشیارآ  61ناطیش ،

اه تیعقاو  هدننک  نشور  61لقع ،

اه یبوخ  هب  قشع  كاپ و  ياه  62ناسنا 

62هراشا

ادخ يارب  طقف  یتسود  ( 163

ادخ ناتسود  هب  تبسن  یتسود  ياضاقت  ( 263
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ادخ ناتسود  نیرترب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  ( 364

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناتسود  هب  تبسن  یتسود  ( 467

دوش یم  كاپ  هک  67هدولآ يا 

دوش یمن  یتسود  عنام  هک  ینتسکش  يّدس  69هانگ ،

دادقم رذوبا و  ناملس ، دننامه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  اب  یتسود  69دنویپ 

ادخ بوخ  ناگدنب  هب  تبسن  71يزرورهم 

بوخ ناگدنب  هب  تبسن  یتسود  72هناشن 

؟ دسانش یم  زرم  ّدح و  یتسود  73ایآ 

نانآ هب  ندومن  یکین  ناگناگیب و  هب  تبسن  ندیزرون  76رهم 

ناهارمگ يارب  77اعد 

77هراشا

اهراگدنام هب  تبسن  یتسود  ( 578

مالسلا هیلع  نیسح  هدیرب  رس  رادید  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  80قشع 

یتسود ياعدا  کحم و  گنس  موس  82لصف 

82هراشا

83هراشا

کحَم گنس  تّبحم و  84ياعدا 

یتسود تّبحم و  هناشن  ادخ  86دای 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوج  تسج و  رد  88سیُوا 

مالسلا هیلع  يدهم  يوج  تسج و  91رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  92رباج 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  94ترایز 

متاح نب  يدع  96ناتساد 

دور یمن  نوریب  ملد  زا  وت  101یتسود 

زامن 104رادتسود 

تسود یگنشت  دای  105هب 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  108یگنرمه 

تسود هتساوخ  هب  110خساپ 

تعاطا يارب  يروای  تّبحم ، 113يرادیب و 

البرک رد  يربنامرف  115تعاطا و 

تسود هدنبای  ، 118تّبحم

ماما یتسود  نوراه و  119وبا 

مالسلا هیلع  نیسح  اب  دنویپ  122نوراهوبا و 

یتسود تّبحم و  شیادیپ  ياه  هار  مراهچ  125لصف 

125هراشا

126حیضوت

رایغا زا  بلق  ندومن  كاپ  ( 1127

127هراشا

ایند یتسود  127تّبحم و 

ترخآ يارب  128ایند 

ادخ یتسود  ياتسار  رد  ایند  131یتسود 

ادخ يارب  دنزرف  نز و  134یتسود 

البرک رد  یتسود  136ایند 

دعس رمع  یتسود  137ایند 

تفرعم تخانش و  ( 2138

138حیضوت

ادخ اب  یتسود  هار  اه ، تمعن  اب  139ییانشآ 

؟ يراد تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  140ارچ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  142ییانشآ 

اه ییابیز  اب  143ییانشآ 

اه ییابیز  144دنوادخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یتسود  يارب  146هلهابم 
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طابترا دنویپ و  ( 3148

148حیضوت

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لیاضف  اب  150دنویپ 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  رادید  هب  زور  150ره 

مالسلا هیلع  یلع  هب  هاگن  اب  152دنویپ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رادید  هب  جح  152لامک 

رادید يارب  هنیدم  ات  هفوک  154زا 

زاس تشونرس  155يرادید 

رازم رانک  رد  157رادید 

رادقم هچ  158رادید 

ناگتسب هب  159تمدخ 

یفطاع 161دنویپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  ندوب  163نوزحم 

تسود رب  تسود  مغ  يداش و  165ریثأت 

تسین هفرط  کی  167تاساسحا 

( نداد ضرق   ) يداصتقا 168طابترا 

سمخ 169تخادرپ 

169هراشا

تسام لام  نیمز  170مامت 

يدادغب یلع  جاح  172ناتساد 

ناکدوک رد  یتسود  تّبحم و  شرورپ  شزومآ و  مجنپ : 181لصف 

181هراشا

182هراشا

ناکدوک رد  یتسود  تّبحم و  شرورپ  183شزومآ و 

183حیضوت

لالح همقل  ( 1184
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184هراشا

هزیکاپ یتدالو  يارب  قح ، زا  185نتشذگ 

یتشهب ياذغ  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  186تدالو 

رسمه زا  عورشم  یسنج  عّتمت  ( 2188

188هراشا

ندش رتسبمه  ادخ  مان  189اب 

يرادراب نارود  رد  تبظاوم  ( 3191

191هراشا

ردام مکش  رد  یتخبدب  191یتخبشوخ و 

یکدوک يدازون و  نارود  ( 4195

195حیضوت

شرورپ يارب  كدوک  195یگدامآ 

تارف بآ  اب  دازون  196ماک 

دازون ندوب  ناما  رد  ینیسح و  197تبرت 

دازون رب  اهادص  198ریثأت 

دازون شوگ  رد  ناذا  يادص  199ریثأت 

بوبحم مان  200ندینش 

ناطیش يرود  رب  مان  200ریثأت 

سدقم ياه  مان  هب  201مارتحا 

بسانمان مسا  نداد  201رییغت 

ادخ ربمایپ  طسوت  لفط  مان  202رییغت 

راذگ ریثأت  ياهاضف  اه و  203ناکم 

یگراوخریش نارود  رد  يریذپ  207ریثأت 

ییانشآ قیرط  زا  تّبحم  شرورپ  شزومآ و  ( 5210

210حیضوت

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ِیکدوک  نارود  ياه  شزرا  لیاضف و  211لقن 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  212یکدوک 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یکدوک  زا  213یناتساد 

ناکدوک هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هجوت  216تّبحم و 

كدوک هب  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تّبحم  217هجوت و 

كدوک هب  هجوت  مالسلا و  هیلع  یلع  218ماما 

البرک رد  ناکدوک  هب  هجوت  مالسلا و  هیلع  نیسح  219ماما 

دنتشاد تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یناکدوک  اب  ییانشآ  ( 6220

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلیسو  هب  تالکشم  نتفر  نیب  زا  هب  كدوک  نداد  هجوت  ( 7221

221هراشا

هنومن 222كدوک 

طوقس زا  كدوک  223تاجن 

یتسود تّبحم و  زا  224تظافح 

يور هدایز  224طارفا و 

نمشد 226تاغیلبت 

تّبحم یتسود و  ندرب  نیب  زا  يارب  227ینیریش 

ادز تّبحم  لماوع  229اروشاع و 

ینمشد ترفن و  : مشش 231لصف 

231هراشا

232حیضوت

ینمشد 233ترفن و 

دیوشن تسود  ادخ  نانمشد  234اب 

نیغورد 235یتسود 

نانمشد هب  تبسن  ینمشد  اب  یتسود ، 236شیامزآ 

نانمشد زا  رازیب  رب  ادخ  237دورد 

نتسج يرازیب  يارب  ایند  هب  تشگزاب  239ياضاقت 

نانمشد زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترفن  240يرازیب و 
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نمشد تکاله  مالسلا و  هیلع  ماما  242نیرفن 

ینمشد ترفن و  شیادیپ  243هار 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  رد  ترفن  ضغب و  246یّلجت 

ینمشد راهظا  اروشاع و  247ترایز 

ینمشد يّربت و  هنومن  248سباع ،

لمع راتفر و  رد  249ینمشد 

نمشد اب  ندشن  250گنرمه 

هّیقت طیارش  رد  ینمشد  ندرکن  252راکشآ 

؟ یناسک هچ  زیچ و  هچ  هب  تبسن  254ینمشد 

254هراشا

یتسه قلاخ  ادخ و  نانمشد  ( 1255

اه گنهرف  اه و  ندمت  257طابترا 

257هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  نانمشد  ( 2258

یتخبشوخ تداعس و  نانمشد  نارگمتسو ، ناملاظ  ( 3260

همیخ 261رهش 

درجورب 263مکاح 

رسمه رانک  رهوش  اروشاع ، رد  264يّربت 

ایند رد  یتسود  تارمث  راثآ و  متفه  267لصف 

267هراشا

268هراشا

ینیفرط 269یتسود 

مراد یم  تسود  ار  امش  مسق  ادخ  269هب 

مراد تسود  ار  امش  اب  يوگ  تفگ و  271رادید و 

دنک یمن  شومارف  ار  شتسود  مالسلا  هیلع  نامز  272ماما 

تسود يارب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  272ياعد 
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رعاش تیمُک  273رباج و 

تسود يراتفرگ  يارب  275هیرگ 

نادان تسود  هب  279هّجوت 

ینارصن تسود  هب  مالسلا  هیلع  ماما  280تّبحم 

دنام یمن  خساپ  نودب  282یتّبحم 

تسا تّبحم  یتسود ، 282خساپ 

ترخآ رد  یتسود  تارمث  راثآ و  متشه  287لصف 

287هراشا

288حیضوت

ترخآ رد  تّبحم  یتسود و  289تارمث 

ترخآ رفس  رد  بوبحم  یهارمه  290یتسود و 

290هراشا

لوا هاگتسیا  291فقوم و 

گرم 291ماگنه 

گرم ماگنه  ییادج و  293هظحل 

تسود راظتنا  294رد 

نادیهش رالاس  ياثر  297رد 

نمؤم نیلاب  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  298روضح 

البرک رد  قارف  هظحل  تسود و  301رادید 

مود هاگتسیا  303فقوم و 

303ربق

دیدج لزنم  هب  305دورو 

ربق هناخ  رد  ناسر  يرای  309ناتسود 

نتفر ماگنه  یمیمص  مرگ و  314هقردب يا 

مالسلا هیلع  نیسح  ادخ  زیزع  زا  316لابقتسا 

موس هاگتسیا  319فقوم و 
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ربق زا  319جورخ 

تمایق رد  ربق  زا  ندمآ  321نوریب 

یتخس ماگنه  تسود ، 323یسردایرف 

تسود رادید  هب  هدایپ  ياپ  324اب 

تسود زا  یناشن  324اب 

مراهچ هاگتسیا  327فقوم و 

فحص 327ریاطت 

لمع ياه  همان  ندمآرد  زاورپ  329هب 

دیآ یم  رد  وناز  هب  یتما  ره  هک  330يزور 

تمایق یتخس  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  332هیرگ 

لمع همان  رد  یتسود  333راثآ 

تانسح 334تبث 

لمع همان  زا  ناهانگ  وحم  مالسلا و  هیلعءادهشلادیس  335ترایز 

مجنپ هاگتسیا  337فقوم و 

337هبساحم

لامعأ 339باسح 

تسا يراتفرگ  بجوم  باسح ، رد  340تقد 

تّبحم یتسود و  زا  342لاؤس 

تسود تسد  هب  344باسح 

دور یم  تشهب  هب  باسح  نودب  345تسود 

مشش هاگتسیا  349فقوم و 

349نازیم

لمع 351يوزارت 

تسیچ نازیم  352يانعم 

لامعا نازیم  مالسلا  هیلع  353یلع 

نازیم رد  تّبحم  یتسود و  354ینیگنس 
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نازیم رانک  رد  اه  لد  شخب  مارآ  یتسود ، 356تیالو و 

متفه هاگتسیا  357فقوم و 

طارص 357لپ 

طارص زا  359نتشذگ 

طارص لپ  رد  نوگانوگ  360دارفا 

طارص رانک  رد  تسود  361ياعد 

نانمؤمریما تسد  رد  362همانرذگ 

طارص لپ  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  364روبع 

تشهب رد  ناتسود  مهن  367لصف 

تشهب رد  367ناتسود 

تشهب هب  369دورو 

تشهب هب  دورو  يارب  369یگزیکاپ 

تسود تّبحم  رب  یماگ  هب  372دیما 

تمایق هب  ناتسود  دورو  372تیفیک 

تمایق رد  ادخ  ناتسود  373یناشفارون 

تمایق شخب  ینشور  مالسلا  مهیلع  تیب  374لها 

؟ دنیاجک مالسلا  هیلع  یلع  374ناتسود 

ناتسود يادف  هب  375نانمشد 

تشهب هب  ادخ  ناتسود  دورو  376تافیرشت 

تشهب رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يراوجمه  377مالغ و 

تشهب زا  یجات  379اب 

تمایق رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  379ناتسود 

تّبحم یتسود و  يارب  ساپس  381دمح و 

383همانباتک

زکرم 387هرابرد 
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ینمشد یتسود و  یلجت  اروشاع 

باتک تاصخشم 

لیلخ 1333- ینیسح  هسانشرس : 

ینیسح لیلخ  فلوم  ینمشد / یتسود و  یلجت  اروشاع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص [ 368  : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر 9648484333  13000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مود پاچ  تشاددای : 

[. 368  - 367  ] .ص همانباتک  تشاددای : 

نانمشد يازج  61ق --  موس 4 - ماما  ع ،   ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

 . مالسا  ) یتسود عوضوم : 

ثیداحا مالسا --   ) یتسود عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  مالسا --   ) یتسود عوضوم : 

يربت یلوت و  عوضوم : 

هفسلف 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP196/65/ح 5ع 2 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/3776 ییوید :  يدنب  هدر 

م 4768-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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راتفگشیپ

، تسا هدش  هتفگ  ناوارف  نخس  هتشون و  يدایز  بلاطم  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ادخ ، نوخ  هسردم  اروشاع و  هنیمز  رد  هچرگا 
هدیسر نایملاع  شوگ  هب  شربخ  نآ ، ییاپرب  زا  لبق  هک  تسا  يا  هسردم  اروشاع  اریز  تسا  رایـسب  نتفگ  نتـشون و  ياج  زونه  یلو 

.دنا هتفگ  نخس  شنوماریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  و 

یفرعم هسردـم  نیا  ملعم  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  داهن ، ملاـع  نیا  هب  مدـق  مالـسلا  اـمهیلعارهز  زیزع  هک  يزور  نآ  زا 
، داتفا دازون  هب  ترـضح  هاگن  یتقو  .دیروایب » ارم  دـنزرف  : » دومرف شنیـسح  تدالو  زا  سپ  هداتـسیا ، هرجح  رانک  ترـضح  نآ  .دومن 

: دومرف

« .هَّللا دبعابا  يا  تسا  تخس  نم  رب  ؛(1)  ِهَّللاِْدبَعابأ ای  َّیَلَع  ٌزیزَع  »

ترـضح یلو  تشاد ، یماو  بجعت  هب  ار  ناـگمه  درک  یم  ناراـب  هسوب  تفرگ و  یم  ار  وا  مدرم  لـباقم  رد  هچوک  ناـیم  رد  یتقو  و 
(2)« .مسوب یم  ار  اهریشمش  ياج  نم  : » دومرف یم 
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ص 20. راضنلا : بوذ  . 1 - 1
ص 119. ج 100 /  راونالا : راحب  . 2 - 2
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نآلا : » هک دـندرک ، یمن  هراشا  نآ  هب  البرک  زا  روبع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دوب ، یلومعم  يداع و  زور  کـی  رگا  اروشاـع 
ار وا  یـسک  دـهاوخ  یم  کمک  هچ  ره  هدـش و  قرغ  اه  نوخ  نایم  رد  نیـسح  تسا و  نوخ  ياـیرد  نیمزرـس  نیا  مدـید  باوخ  رد 

(1)« .دنک یمن  يرای 

، فلتخم ياه  تصرف  رد  هک  دوبن  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  رگم  دشاب ؟ هتفگن  اروشاع  زا  نخس  هک  دیراد  غارـس  ار  موصعم  ماما  مادک 
(2)« .دوب هنشت  هک  یلاح  رد  دنتشک  ار  ارهز  دنزرف  : » دومرف یم  تخیر و  یم  کشا  درک و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يدای 

رب ادخ  تنعل  : » دومرف دش و  يراج  ناشناگدید  زا  کشا  دندیشون ، بآ  یتقو  یگنشت  ماگنه  هک  دوبن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگم 
(3)« .منک یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يدای  مشون ، یم  کنخ  بآ  تقو  ره  نم  : » دومرف و  .مالسلا » هیلع  نیسح  لتاق 

هام بیبش ! دنزرف  يا  : » دـندومرفن بیبش  نب  ناّیر  هب  مرحم  لوا  زور  رد  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  ایآ 
ریـسا ار  ناـشیا  ناـنز  دـندیگنج ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیّرذ  اـب  دنتخانـشن و  ار  شتمرح  تّما  نیا  هک  تسا  یهاـم  مرحم ،

.دندرب تراغ  هب  ار  ناشلاوما  دندرک و 

(4)« .نک هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ینک ، هیرگ  یتساوخ  تقو  ره  بیبش ! دنزرف  يا 

ص:18

ص 252. ج 44 /  راونالا : راحب  . 3 - 1

ص 149. ج 45 /  راونالا : راحب  . 4 - 2
ص 216. ج 17 /  هعیشلا : لئاسو  . 5 - 3

ص 192. قودص : یلاما  . 6 - 4
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يرای زا  ارم  تخادنا و  ریخأت  هب  ارم  روضح  هنامز  رگا  مراوگرزب ! ّدج  يا  : » دـندومرفن هیحان  ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رگم 
(1)« .میرگ یم  نوخ  کشا  ياج  هب  منک و  یم  هیرگ  وت  رب  ماش  حبص و  ره  یلو  تشادزاب ، وت  ندرک 

رد دـیآ  یم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يربک  هقیدـص  هک  يزور  دوش ، یم  شومارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  مه  تماـیق  زور  رگم  و 
تسا و نم  دنزرف  نهاریپ  نیا  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم  تسوا و  تسد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  دولآ  نوخ  نهاریپ  هک  یلاح 

(2)« .درک میهاوخ  یضار  ار  وت  ام  همطاف ! يا  : » دیآ یم  ادن  دنوادخ  بناج  زا  .دندرک » هچ  وا  اب  یناد  یم  وت 

هتفگ نآ  نتشاد  هدنز  ایحا و  زا  نخـس  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  اروشاع ، هزادنا  هب  هک  دراد  دوجو  يا  هثداح  ایآ 
!؟ دنشاب

.دنوش دـنم  هرهب  نآ  زا  همه  ات  دـندرک  اپرب  نانآ  هک  یـسلاجم  هچ  دـنا و  هدومن  سالک  نیا  زا  يرادرب  هرهب  يارب  هک  اه  هیـصوت  هچ 
.دریگ رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  نآ  يایاوز  داعبا و  مامت  ات  دبلط  یم  يرتشیب  ّربدت  لمأت و  اروشاع ، هلأسم  هک  تساجنیا 

یلع نب  نیسح  هک  دندوب  یناسک  تشذگ ، نانآ  رانک  زا  ناوتب  یناسآ  هب  هک  دندوبن  یلومعم  دارفا  سالک  نیا  رد  ناگدننک  تکرش 
.درادن غارس  خیرات  لوط  رد  ار  نانآ  زا  رتهب  سالک ، نیا  راگزومآ  مالسلا  امهیلع 

ار تاظحل  نیرخآ  هداتفا و  نیمز  يور  حورجم  ندـب  اب  هک  یماگنه  تشذـگ !؟ هجـسوع  نب  ملـسم  رانک  زا  یناسآ  هب  ناوت  یم  رگم 
شتسود ناهگان  دراذگ ، یم  رس  تشپ 

ص:19

ص 320. ج 101 /  راونالا : راحب  . 7 - 1
ص 130. دیفم : یلاما  . 8 - 2
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نیسح هب  تسد  اب  وا  .وگب و  نم  هب  يراد  یشرافس  تیصو و  رگا  : » دیوگ یم  وا  هب  هک  دنیب  یم  دوخ  رـس  يالاب  ار  رهاظم  نب  بیبح 
: دنک یم  هراشا  مالسلا  امهیلعارهز 

« .منک یم  شرافس  درم  نیا  زا  تیامح  هب  ار  وت  ؛(1)  ِلُجّرلا اَذِهب  َکیِصوُأ  »

ماـما اـت  هداد  رارق  اـهریت  لـباقم  رد  رپس ، دـننامه  ار  شندـب  هدرک و  ماـما  ییادـف  ار  دوخ  هک  درک  شومارف  ار  یناـسنا  ناوت  یم  اـیآ 
دنیب و یم  شرس  يالاب  ار  شبوبحم  دراذگ ، یم  رس  تشپ  ار  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  حورجم  ندب  اب  یتقو  و  دنامب !؟ هدنز  شنامز 

: دیوگ یم 

».؟ ما هدرک  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  نم  ایآ  ُْتیَفْوَأ ؛؟ ْلَه  »

زا لبق  هک  ییاهنآ  همه  يارب  هکلب  دـندوب ، نامز  نآ  رد  هک  یناـسک  يارب  طـقف  هن  دراد ، تیرـشب  يارب  يداـیز  ياـه  سرد  اروشاـع 
.دنوش یم  انشآ  شناتساد  اب  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  دندینش و  ار  شربخ  اروشاع 

نآ هب  البرک  زا  روبع  رد  نیّفـص ، ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  الوم  هک  نامه  اه ، شزرا  هب  ندـیزرو  قشع  ینعی  اروشاـع 
: دومن هراشا 

؛(2) ءادَهُش ِقاَّشُع  ُعِراصَم  »

« .دنتسه ءادهش  زا  همه  هک  تسا  یناقشاع  نداتفا  نیمز  هب  لحم  اجنیا 

ص:20

ص 137. مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم  . 9 - 1
: لوقیو یکبی  هانیع  تقرورغا  دق  هباحـصأ : هب  ّرم  اّمل  لاقف  ءآلبرکب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ّرم  « ؛ ص 295 ج 41 /  راونالا : راحب  . 10 - 2

خانمو رخآ : ربخ  یفو  .هّبحألا  ءامد  قارت  اـهیلع  هبرت  نم  کـل  یبوط  مهئاـمد ، قارم  اـنه  مهلاـجر ، یقلم  اذـهو  مهباـکر  خاـنم  اذـه 
« .مهدعب نم  مهقحلیالو  مهلبق  ناک  نم  مهقبسیال  ءادهش  قاشع  عراصمو  باکر 
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، نآرق زامن ، تاجانم ، تداـبع ، یتسود ، عون  يراکادـف ، راـثیا ، تعاجـش ، هدـش : هتخادرپ  يداـیز  تاـعوضوم  هب  اروشاـع  دروم  رد 
مینک بیقعت  ار  یعوضوم  یهلا  قیفوت  اب  هک  مینآرب  اـم  یلو  ...و  تاریخ  رد  هقباـسم  قاـفنا ، رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  تیادـه ،

هب لد  تسا ، يّربت » ّیلوت و   » عوضوم نآ  دریگ و  یم  گنر  لکـش و  نآ  زا  اـهنیا  ماـمت  تسا و  تاـعوضوم  نیا  همه  زمر  زار و  هک 
.لمع نادیم  رد  توادع  ّتبحم و  نداد  ناشن  ادخ  يارب  ینمشد  یتسود و  مالعا  نتشاد ، ّیلو  نانمشد  زا  ترفن  نداد و  ّیلو 

یتسود بلاق  رد  هک  مینآرب  یلو  دراد ، يرت  قیقد  يانعم  اریز  مینک ؛ اـنعم  ینمـشد  یتسود و  هب  ار  يّربت » ّیلوت و   » میهاوخ یمن  هتبلا 
.میریگب یپ  ار  عوضوم  ینمشد  و 

اه گر  رد  ینمـشد  یتسود و  ساسا  رب  هک  دوب  ییاه  نوخ  تشاد ، هاگن  یقاب  هشیمه  يارب  داد و  ناشن  نایناهج  هب  ار  اروشاع  هچنآ 
روحم هک  يا  ینمـشد  یتسود و  نامه  .دـیناسر  یم  ندـب  ياضعا  هب  ینمـشد  یتسود و  روحم  رب  ار  نوخ  هک  دوب  یبلق  دوب ، يراـج 
.اهدب اه و  يدـب  نتـشاد  نمـشد  اه و  بوخ  اه و  یبوخ  نتـشاد  تسود  دـسر : یم  هجیتن  هب  روحم  نآ  رب  نید  تکرح  تسا و  نید 
يارب نوخ  یخرـس  هک  رادقم  نآ  هب  ینمـشد  دوش و  هیدـه  بلق  نوخ  تسود ، هب  ندیـسر  هار  رد  هک  هزادـنا  نآ  هب  قشع  یتسود و 

.دنک ییامن  هولج  نمشد  يدوبان 

يزیچ نامه  قح ، نانمشد  يدوبان  يارب  شالت  هدهاجم و  ندوب ، بیبح  تسود و  روحم  رب  دوجو  تارذ  مامت  تکرح  ینعی  اروشاع 
: تسا نمؤم  ياه  هناشن  زا  یکی  نآ  ندناوخ  دنا و  هتخومآ  ام  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  رد  هک 

ص:21
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« .ادخ بیبح  رب  مالس  ِهَّللا ؛ ِبِیبَح  یلَع  ُمالَّسلَا  »

.ندرک یفرعم  بتکم  نیا  درگاش  ار  دوخ  نتسناد و  ادخ  تسود  بیبح و  ار  اروشاع  ملعم 

؛(1) ُهاداع ْنَِمل  ٌّوُدَعَو  ُهالاَو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  یِّنَأ   َ كُدِهْشُأ یِّنِإ  َّمُهَّللَا  »

نمـشد نیـسح  اب  هکره  اب  متـسه  نمـشد  تسا و  تسود  نیـسح  اب  هکره  اب  متـسه  تسود  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  اروت  ادـنوادخ !
« .تسا

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  هار  رد  ینمشد  یتسود و  ندوب ، بتکم  نیا  درگاش  رایعم  انامه 

ماگنه مالـسلا ، هیلعءادهـشلا  دیـس  رازم  راـنک  رد  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  هک  دنتـسه  ییاهراعـش  ياراد  اروشاـع  تضهن  ناوریپ 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  اب  یتسود  ّتبحم و  زا  نخس  هک ، تسا  نیسح » ای  یبیبح   » راعش نآ  هتخومآ و  نانآ  هب  ترایز 

رانک رد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  البرک  رادملع  دز ، یمن  رود  ینمشد  یتسود و  روحم  رب  اروشاع  رگا 
: تفگ یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  نانمشد  اب  ینمشد  ریسم  رد  تخیر و  یمن  بآ  يور  ار  بآ  تسود  دای  هب  هنشت  بل  اب  همقلع 

« .یسرتب نمشد  زا  ادابم  ِراّفُْکلا ؛ َنِم  َشَْخت  ال  ُسْفَن ! ای  »

: تفگ اریز  دسرت ، یمن  وا  هن ،

؛ یقُز ُتْوَْملا  ِذِإ  َتْوَْملا  ُبَهْرَأ  «ال 

« .دنز دایرف  نوچ  مساره  یمن  زگره  گرم  زا 

ینابیتشپ تیامح و  زین  هدش  عطق  ياه  تسد  اب  دـش  رـضاح  هک  تشاذـگ  شیامن  هنحـص  هب  ار  دوخ  ینمـشد  یتسود و  نانچ  نآ  وا 
: دراد مالعا  شا  ّیلو  زا  ار  دوخ 

ص:22
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ینیمَی اوُُمتْعَطَق  ْنِإ  ِهَّللاَو 

ینیِد ْنَع  ًاَدبَأ  یِماحُأ  یِّنِإ 

ِنیِقَیلا ِقِداص  ٍمامِإ  ْنَعَو 

ِنیِمَألا ِرِهاّطلا  ِّیبَّنلا  ِلَْجن 

دینک ادج  ار  متسد  رگا  مسق  ادخ  هب 

مینک یم  تیامح  منید  زا  هشیمه  نم 

تسا قداص  شنامیا  رد  هک  یماما  زا  زین  و 

، نید هک  دزاس  یم  راکـشآ  ار  اروشاع  زار  زمر و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  هار  رد  اه  تسد  راثن  يرآ  تسا  نیما  كاپ و  ربمایپ  دنزرف  و 
.دبلط یم  ار  زار  زمر و  نامه  تسا ، نید  هدننک  ایحا  هک  زین  اروشاع  تسین و  رگید  زیچ  ینمشد  ضغب و  ّتبحم و  یتسود و  زج 

ص:23
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تّبحم یتسود و  شزرا  تّیمها و  لوا  لصف 

هراشا

ص:25
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هراشا

: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

ِلامعَألا ُلَْضفَأ 

؛ ِهَّللا ِیف  ُضُْغْبلاَو  ِهَّللا  ِیف  ُّبُْحلَا 

.تسادخ هار  رد  ینمشد  یتسود و  لمع ، نیرترب 

252/69 راحب :

ص:26
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نید هعومجم  رد  ینمشد  یتسود و  هاگیاج  تیّمها و 

روما زا  یضعب  دنتـسین ، رادروخرب  يواسم  هبترم  کی  زا  ینید  روما  همه  دراد و  ار  دوخ  ّصاخ  هاگیاج  يزیچ  ره  نید ، هعومجم  رد 
.دنشاب یم  اراد  ار  رت  نییاپ  یضعب  طسوتم و  هبتر  یضعب  رتالاب و  هبترم 

ماکحتـسا و هتبلا  .دـنک  یم  يریگ  تسد  ار  وا  ناـسنا ، تداعـس  نداـتفا  رطخ  هب  ماـگنه  رد  هک  تسا  ییاـه  هریگ  تسد  ياراد  نـید 
رد یـضعب  یلو  دنک  یم  ظفح  ار  ناسنا  یئزج ، تارطخ  رد  نید  ياه  هریگ  تسد  زا  یـضعب  تسین ، ناسکی  اه  هریگ  تسد  ّتیمها 

.دوش دیدهت  وا  تداعس  دور و  ههاریب  هب  میقتسم  طارص  زا  ناسنا  دراذگ  یمن  تسا و  ناسنا  ظفاح  مه  مهم  هدمع و  تارطخ 

نیب رد  دـندومرف : لاؤس  تروص  هب  دـندرک و  حرطم  دوخ  باحـصا  نیب  رد  ار  هلأـسم  نیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزور 
: دنتفگ اهنآ  زا  یـضعب  یلو  دنناد ، یم  رتهب  شربمایپ  ادخ و  دنداد : خساپ  نانآ  تسا ؟ رت  مکحم  کی  مادـک  نامیا  ياه  هریگ  تسد 

هار رد  داهج  نآ ، نیرت  مهم  دنتفگ : یـضعب  و  هرمع ، جح و  دنداد : خـساپ  یـضعب  و  هزور ، دـنتفگ : یـضعب  و  تسا ، نیرت  مهم  زامن 
.تسادخ
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، دراد شزرا  زامن  مه  تسا ، شزرا  ياراد  دیتفگ  هک  ار  هچنآ  همه  دـندومرف : نانآ  خـساپ  لباقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
، ناـمیا هریگ  تسد  نیرت  مکحم  هکلب  تسین ، هریگ  تسد  نیرت  مکحم  نیرت و  مـهم  نـکل  داـهج ، هرمع و  جـح و  مـه  هزور و  مـه 

(1) .ادخ نانمشد  هب  تبسن  يرازیب  ادخ و  تسود  ِنتشاد  تسود  تسادخ ، يارب  ینمشد  یتسود و 

اضعا و هب  طوبرم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نوگانوگ  لامعا  فلتخم و  ياه  شخب  ياراد  نید  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
.ینمشد توادع و  یتسود و  ّتبحم و  دننامه  تسا ، بلق  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یضعب  و  هزور ، زامن و  دننامه  تسا ، ناسنا  حراوج 

هک یثداوح  رد  ناسنا  هب  تبـسن  نآ  تظفاحم  تردـق  تسا و  رادروخرب  يرتالاب  تیّمها  زا  هیبلق  لاـمعا  هتـسد ، ود  نیا  نیب  رد  یلو 
.دشاب یم  رتشیب  دنک ، جراخ  میقتسم  طارص  ادخ و  نید  زا  ار  ناسنا  تسا  نکمم 

نیا هب  تفرگ ، رارق  بلق  رد...و  هدیدنسپ  ياهراک  هب  تبـسن  ّتبحم  زین  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  ادخ و  ّتبحم  رگا  يرآ ،
: رگید ترابع  هب  یگدنز و  رد  تسکش  نازیزع ، نداد  تسد  زا  يدام ، تالکشم  اه ، یـضیرم  لیبق : زا  راگزور -  ثداوح  یناسآ ،

.دننک ادج  نانآ  تاروتسد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  ینعی  نید ، زا  ار  ناسنا  دنناوت  یمن  اه » هنتف  »

ص:28

نامیإلا يرع  ّيأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  نع  « ؛ ص 439 ج 11 /  هعیشلا : لئاسو  . 12 - 1
، هرمعلاو ّجحلا  مهضعب : لاقو  موصلا ، مهضعب : لاقو  هوکزلا ، مهضعب : لاقو  هولـصلا ، مهـضعب : لاقو  ملعأ ، هلوسرو  هَّللا  اولاقف : قثوأ ؟

هَّللا یف  ّبحلا  نامیإلا ، يرع  قثوأ  نکلو  هب  سیلو  لضف  متلق  ام  ّلکل  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  .داهجلا  مهـضعب : لاـقو 
« .هَّللا ءآدعأ  نم  يّربتلاو  هَّللا  ءآیلوأ  یلاوتو  هَّللا  یف  ضغبلاو 
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زا یـضعب  یلو  دـهد ، ماجنا  ار  رگید  هدیدنـسپ  لاـمعا  اـی  دریگب  هزور  ّتبحم ، ساـسا  رب  هن  یلو  دـناوخب  زاـمن  ناـسنا  تسا  نکمم 
هچ نید  دیوگب : هَّللاب  ذوعن  .مریگ  یمن  هزور  مناوخ ، یمن  زامن  رگید  نم  دیوگب : دوش  بجوم  هک  دیآ  شیپ  وا  یگدـنز  رد  ثداوح 

؟ دراد يا  هدیاف 

ادج شیایلوا  ادخ و  زا  ثداوح  نیب  رد  یناسآ  نیا  هب  دش ، نانمشد  هب  تبسن  ینمـشد  لوسر و  ادخ و  ّتبحم  هاگیاج  بلق ، رگا  اما 
نیا زا  .دوش  یم  هدوزفا  وا  ّتبحم  هب  هکلب  ددرگ ، یمن  ادج  ادخ  زا  اهنت  هن  دزیر و  یم  ّتبحم  ياپ  هب  ار  اه  يراوگان  همه  دوش ، یمن 
: دیامرف یم  هک  نانچ  دناد ، یم  ادخ  هار  رد  ینمشد  یتسود و  ار ، لامعا  نیرت  شزرااب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسور 

(1)« .ِهَّللا ِیف  ُضُْغبلاَو  ِهَّللا  ِیف  ُّبُحلا  ِلامْعَألا  ُلَْضفَأ  »

راـنک رد  ینمـشد  یتـسود و  هک ؛ تسا  نیا  تفگ ، ناوت  یم  ینمـشد  توادـع و  یتـسود و  ّتبحم و  باـب  رد  هک  ار  یبـلطم  ًاـساسا 
یحیبست دنب  دننامه  ینمـشد  ّتبحم و  ینعی  دشخب ، یم  حور  رگید  لامعا  هب  ّمهم  لصا  ود  نیا  هکلب  دوش ، یمن  حرطم  رگید  لامعا 

ادخ و ّتبحم  اب  هک  ار  يزامن  نید ، .دـنوش  یم  جراخ  عافتنا  ّزیح  زا  اهنآ  همه  دـشابن ، رگا  دراد و  نایرج  اه  هناد  مامت  رد  هک  تسا 
.لامعا ریاس  هزور و  تسا  نینچ  دهاوخ و  یمن  دشابن  نیرق  ادخ  نانمشد  زا  يرازیب 

ص:29
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هتکن  نیا  یبلاج  تیاور  رد 

(1)؛ َُهل َنیَد  الَف  ِنیَّدلا ، َیلَع  ْضِْغُبی  َْملَو  ِنیَّدلا  َیلَع  ُّبُِحی  َْمل  ْنَم  ُّلُک  »

« .درادن نید  دشابن ، نید  ساسا  رب  شا  ینمشد  توادع و  یتسود و  ّتبحم و  سکره 

یم هعجارم  دیجم  نآرق  ینعی  ینامـسآ  باتک  هب  یتقو  یلو  دـشابن ، ناسآ  لهـس و  عوضوم  نیا  شریذـپ  یـضعب  يارب  تسا  نکمم 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  شربمایپ  هب  میکح  دنوادخ  نآرق ، رد  اریز  دوش ؛ یم  ناسآ  بلطم  مییامن ،

(2) ؛  یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

« .ار یبرقلا  يوذ  یتسود  تّدوم و  رگم  مهاوخ  یمن  شاداپ  دزم و  امش  زا  نم  وگب : لوسر ! يا  »

هک دنک  یم  حرطم  دزم  ناونع  هب  ار  يزیچ  شالت ، تمحز و  همه  نآ  مالـسا و  نید  ندروآ  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نآ و  دوش ، یم  تیـصاخ  یب  دریم و  یم  نید  دوشن ، تظفاحم  نآ  زا  رگا  تسا و  هدـش  ظفح  نآ  حور  نید و  مامت  دوش ، ظفح  رگا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يابرقلا  يوذ  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  ِتیب  لـها  هب  تبـسن  یتسود  تّدوم و  ّتبحم و 
.دنتسه

ار يا  هتکن  دـیورب ،» جـح  ای  دـیریگب  هزور  اـی  دـیناوخب ، زاـمن  هک  تسا  نیا  نم  دزم  رجا و  : » دومرفن هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
زامن مه  دوش ، لمع  نآ  هب  رگا  هک  دندرک  حرطم 

ص:30
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، داد ماجنا  ار  جح  مسارم  هکنیا  زا  دـعب  دوخ  رمع  رخآ  لاس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـنام  یم  اپرب  نید  همه  مه  هزور و  مه  و 
.دوب بلاج  همه  يارب  هک  دومرف  ار  يا  هتکن  تشگزاب ، هار  رد 

دوخ تواکذ  اب  هک  يرافغ -  رذوبا  .دشاب » ناملـسم  هکنیارگم  دوش  یمن  تشهب  دراو  یـسک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح 
ساسح طیارـش  نیا  رد  ییاـهنت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ار  مـالک  نیا  اـِّلا  دراد و  یپ  رد  ار  یبلاـطم  هلمج  نیا  تسناد  یم 

، يراکزیهرپ يوقت و  شسابل  و  تسا ؛ هنهرب  مالسا  : » دومرف ترضح  تسیچ ؟ مالسا  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  دومرف -  یمن 
و تسا ، يا  هیاپ  ساسا و  ار  يزیچره  تسا ، لمع  نآ  هرمث  و  نید ، نآ  لامک  و  ینماد ، كاپ  شهاگ  هیکت  ماظن و  و  ایح ، شتنیز  و 

(1)« .تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  ّتبحم  مالسا ، هیاپ 

»؟ تسا يرگید  زیچ  ینمـشد  یتسود و  زا  ریغ  نامیا  ایآ  : » هک تسا  نیا  نآ  دشاب و  یم  هّجوت  لباق  هک  هدـمآ  يریبعت  ام  تایاور  رد 
نامیا ایآ  دومرف : ترضح  تسا ؟ نامیا  زا  ینمشد  یتسود و  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  راسی  نب  لیضف 

!؟ تسا ینمشد  یتسود و  زا  ریغ 

ص:31

أشنأو هتلحار  بکر  عادولا ، هّجح  نم  هکـسانم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یـضق  اّمل  « ؛ ص 379 ج 68 /  راونالا : راـحب  . 16 - 1
: هلآو هیلع  هللا  یلـص  لاقف  مالـسإلا »؟ امو  هَّللا ! لوسر  ای  : » لاقف هللا  همحررذوبأ  هیلإ  ماقف  ًاملـسم ،» ناک  نم  ّالإ  هّنجلا  لخدیال  : » لوقی

مالـسإلا ساسأو  ساسأ ، یـش ء  ّلکلو  لمعلا ، هترمثو  نیدـلا  هلامکو  عرولا  هکالمو  ءایحلا  هتنیزو  يوقتلا  هسابلو  ناـیرع  مالـسإلا  »
« .مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  انّبح 
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: دومرف توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  سپس 

(1) ؛» َنوُدِشاّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  َنایْصِْعلاَو  َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَکَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  »

رد ار  یـشکرس  يراکدـیلپ و  رفک و  تسارایب و  امـش  ياه  لد  رد  ار  نآ  دـینادرگ و  ینتـشاد  تسود  امـش  يارب  ار  نامیا  دـنوادخ  »
(2)« .دنناگتفای هر  دنا  نینچ  هک  نانآ  تخاس ، دنیاشوخان  ناترظن 

ینمشد یتسود و  ورگ  رد  ناسنا  هدنیآ 

؟ تسا رادروخرب  ییالاب  شزرا  نینچ  زا  دراد و  یهاگیاج  نینچ  ینمشد  یتسود و  ارچ  هک : دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح 

راتفر لامعا و  دنک ، یم  نییعت  ار  ناسنا  یگدنز  یـشمّطخ  ینمـشد  یتسود و  هک  یلاح  رد  دشابن ، نینچ  ارچ  تفگ : دیاب  خـساپ  رد 
یم رگم  دـنکن ؟ کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  يزیچ  ناسنا  دوش  یم  رگم  دریگ ، یم  لکـش  نآ  ساسا  رب  ناـسنا 

؟ دیامنن وا  گنرمه  ار  دوخ  راتفر ، تهج  زا  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  يدرف  دوش 

.دوش یم  گنرمه  جیردت  هب  یلو  دشاب ، هلصاف  راتفر  لامعا و  لکش  رد  شبوبحم  ناسنا و  نایم  ادتبا  رد  تسا  نکمم  يرآ ،

ص:32

هیآ 7. تارجح /  هروس  . 17 - 1
نامیإلا نم  أ  ضغبلاو ، ّبحلا  نع  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبعابأ  تلأس  لاق : راسی  نب  لیـضف  نع  « ؛ ص 125 ج 2 /  یفاک : لوصا  . 18 - 2
َقوُسُْفلاَو َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَکَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َنامیِإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  : » هیآلا هذه  یلت  ّمث  .ضغبلاو  ّبحلا  ّالإ  نامیْإلا  لهو  لاقف : وه ؟

«.« َنوُدِشاّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  َنایْصِْعلاَو 
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ای : » دیوگ یم  دسر و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـضحم  هب  یـصخش  دـنیبب ، یتیاور  رد  ناسنا  رگا  تسین  بّجعت  ياج  اذـل 
یمن هزور  مدوخ  یلو  مراد ، تسود  ار  ناراد  هزور  نم  مناوخ ، یمن  زاـمن  مدوخ  یلو  مراد  تسود  ار  نارازگزاـمن  نم  هَّللا ! لوـسر 

« مریگ

، يروآ تسد  هب  هک  ار  هچنآ  يراد و  تسود  ار  وا  هک  یتـسه  یـسک  نآ  اـب  وت  : » دـیامرف یم  خـساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و 
(1)« .دنام یم  وت  يارب 

تـسود ار  ریخ  لها  دوش  یم  ایآ  دوشن ؟ نارازگزامن  زا  دوخ  نامز ، لوط  رد  یلو  درادـب ، تسود  ار  زامن  لها  ناـسنا  دوش  یم  اـیآ 
یناسک اعدا ، نیا  دـهاش  دـناشک و  یم  وس  نآ  هب  ار  ناسنا  یتسود  ّتبحم و  هکلب  تسین ، نینچ  ریخ  دوشن ؟ راکوکین  دوخ  درادـب و 

هدرک و کیدزن  ریخ  لها  هب  ار  اهنآ  ّتبحم ، یتسود و  یلو  دـنا  هدوبن  ینید  فیاظو  ماـجنا  تاریخ و  لـها  یگدـنز ، رد  هک  دنتـسه 
.دنا هدومن  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  هتشگ و  ریخ  لها  زا  زین  دوخ  مک  مک 

یلو دراد  تسود  ار  زامن  لها  : » درک ضرع  دیـسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  يدرم  تسا : هدـمآ  رگید  یتیاور  رد 
تسود دنتسه  تاقدص  لها  هک  ار  یناسک  و  تسین -  یّبحتـسم  ياهزامن  لها  ینعی  دناوخ - ، یم  ار  بجاو  ياهزامن  طقف  شدوخ 
كراـبم هاـم  طـقف  شدوـخ  یلو  دراد ، تسود  ار  هزور  لـها  نـینچمه  دزادرپ و  یم  ار  بـجاو  تاقدـص  طـقف  شدوـخ  یلو  دراد ،

(2)« .دراد یم  تسود  ار  وا  هک  تسا  یسک  نآ  اب  ناسنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .دریگ » یم  هزور  ناضمر 

ص:33

یّلـصأ الو  نیّلـصملا  ّبحُأ  هَّللا ! لوسر  اـی  لاـقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یتأ  ًـالجر  ّنإ  « ؛ ص 80 ج 8 /  یفاـک : لوصا  . 19 - 1
« .تبستکا ام  کلو  تببحأ  نم  عم  تنأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  .موصأ  الو  نیمئاصلا  ّبحُأو 

ّالإ یّلصیالو  یّلصی  نم  ّبحی  لجر  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  لجر  یتأ  « ؛ ص 70 ج 68 /  راونالا : راحب  . 20 - 2
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  .ناضمر  رهـش  ّالإ  موصیالو  موصی  نم  ّبحیو  بجاولاب ، ّالإ  قّدصتیالو  قّدصتی  نم  ّبحیو  هضیرفلا ،

« .ّبحأ نم  عم  ءرملا  هلآو :
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لها تبلق  يدـید  رگا  نک ، دوخ  بلق  هب  هاگن  هن ، ای  تسه  يریخ  وت  رد  ایآ  هک  ینادـب  یتساوخ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
تسود ار  وت  دنوادخ  تسا و  ریخ  وت  رد  سپ  دراد ، ترفن  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  لها  زا  دراد و  تسود  ار  ادخ  یگدنب  تعاط و 

يریخ وترد  سپ  دراد ، ّتبحم  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  لها  هب  تبسن  ترفن و  ادخ ، یگدنب  تعاط و  لها  هب  تبسن  رگا  یلو  .دراد 
(1)« .دراد تسود  ار  وا  هک  تسا  یسک  اب  ناسنا  دراد و  ترفن  ضغب و  وت  هب  تبسن  دنوادخ  تسین و 

هدنیآ هب  تبسن  ینارگن 

: دیسرپ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب ؟ دهاوخ  تقو  هچ  تمایق  : » دیـسرپ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  زا  نابوث  مان  هب  یـصخش 
ار شلوسر  ادـخ و  هکنیا  ّاِلا  ما  هدرکن  يدایز  لـمع  داد : خـساپ  ییاـمن ؟ یم  لاؤس  نآ  زا  هک  يا  هدرک  هداـمآ  تماـیق  يارب  زیچ  هچ 
هب یبن  ار  وت  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  تفگ : يراد ؟ تسود  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردقچ  دیـسرپ : ترـضح  .مراد  تسود 

هدنازوس شتآ  هب  ای  دوش و  هدیرب  هدیرب  مندب  ای  دوش و  هعطق  هعطق  مندب  ریشمش  اب  مرـضاح  هک  مراد  تسود  ردق  نآ  هداتـسرف ، ّقح 
هب تبسن  یتح  هکلب  امش ، هب  تبسن  اهنت  هن  دورن ، مبلق  زا  امش  یتسود  اّما  دوش  ردوپ  بایسآ  گنس  ریز  مندب  ای  دوش و 

ص:34

نإف کبلق ، یلإ  رظناف  ًاریخ  کـیف  ّنأ  ملعت  نأ  تدرأ  اذإ  لاـق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  « ؛ ص 126 ج 2 /  یفاـک : لوصا  . 21 - 1
هتیـصعم لهأ  ّبحیو  هَّللا  هعاط  لهأ  ضغبی  ناک  نإو  کّبحی ، هَّللاو  ریخ  کـیفف  هتیـصعم  لـهأ  ضغبیو  هَّللا  هعاـط  لـهأ  ّبحی  ناـک 

« .ّبحأ نم  عم  ءرملاو  کضغبی  هَّللاو  ریخ  کیف  سیلف 
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(1) .دراد تسود  ار  وا  هک  تسا  یسک  اب  تمایق  زور  رد  ناسنا  دومرف : ترضح  .امش  باحصا  تیب و  لها 

ناتساد دراد ؟ لابند  هب  ار  یتخبشوخ  تداعس و  دنک و  یم  میسرت  ار  ناسنا  ترخآ  یگدنز  تسا و  زاس  هدنیآ  ّتبحم  یتسود و  ایآ 
.تسا بلطم  نیا  يایوگ  ریز 

.دننک کیدزن  ربق  هب  ار  وا  ات  دندرک  یم  لمح  ار  وا  ندب  رفن  راهچ  هک  یلاح  رد  دوب  هتفر  ایند  زا  یتسوپ  هایس  درم 

نم دزن  ار  وا  دندومرف : دندید ، ار  هرظنم  نیا  یتقو  دندوب ، دوخ  باحـصا  زا  يا  هدع  اب  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
سپـس دـنز ، رانک  وا  تروص  يور  زا  ار  هچراـپ  ترـضح  تفرگ ، رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لـباقم  رد  شندـب  .دـیروایب 

.تسا راجن  لآ  مالغ  حابر  صخش ، نیا  یلع ! ای  دومرف :

دید یم  ارم  تقو  ره  دوب  هدنز  یتقو  مسق ! ادخ  هب  دندرک : ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ص:35

یتم هَّللا ! لوسرای  یّمأو  تنأ  یبأب  لاقو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  نابوث  ماـق  « ؛ ص 100 ج 27 /  راونالا : راحب  . 22 - 1
ّالإ لمع  ریثک  اهل  تددـعأ  ام  هَّللا ! لوسر  ای  لاق : اهنع ؟ لأست  ذإ  اهل  تددـعأ  ام  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هعاسلا ؟ ماـیق 

يذـّلاو لاق : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  کـّبح  غلب  اذاـم  یلإو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  .هلوسرو  هَّللا  ّبحأ  ّینأ 
نارینلاـب تقرحأو  ضیراـقملاب  تضرقو  ریـشانملاب  ُترـشنو  فویـسلاب  تعّطق  ول  اـم  کـتّبحم  نم  یبـلق  یف  ّنأ  ًاـّیبن ! ّقحلاـب  کـثعب 

کتیب لـهأ  نم  دـحأل  ًاـضغب  وأ  ًّـالغ  وأ  ًاّـشغ  یبـلق  نم  کـل  دـجأ  نأ  نم  ّیلع  لهـسأو  ّیلإ  ّبحأ  ناـک  هراـجحلا ، حراـب  تنحطو 
ای .کباحـصأ  نم  ًادـحأ  ضغبی  وأ  کضغبیو  کـّبحیال  نم  ّیلإ  مهـضغبأو  کـل ، مهّبحأ  كدـعب  ّیلإ  قلخلا  ّبحأو  کباحـصأو ،

دقف یّنم  اذـه  لیق  نإف  هّبحت ، نّمم  ًادـحأ  ضغبی  وأ  کـضغبی  نم  ضغبو  کـّبحی  نم  ّبح  کـّبح و  نم  يدـنعام  اذـه  هَّللا ! لوسر 
تنک نإو  کباحـصأو  تنأ  ًاعیمج  مکّبحأ  اذـه ، ریغ  هب  ّدـتعأو  هدـمتعأ  ـالمع  یل  ملعأ  اـمف  هریغو  لـمع  یّنم  دـیرأ  نإو  تدـعس ،

ألم بونذلا  نم  کیلع  ناک  ول  نابوث ! ای  هّبحأ ، نم  عم  همایقلا  موی  ءرملا  ّنإف  رشبأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  .مهلامعأ  یف  مهقیطأال 
تعلط اذإ  هیوتملا  ءآسلملا  هرخـصلا  نع  ّلظلا  رادـحنا  نم  عرـسأ  هالاوملا  هذـهب  کنع  تلازو  ترـسحنال  ضرألا  یلإ  يرثلا  نیب  اـم 

.سمشلا اهنع  تباغاذإ  سمشلا  راسحنا  نمو  سمشلا  هیلع 
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تـسود ار  وت  نم  یلع ! ای  تفگ : یم  نم  هب  داتـسیا و  یمن  دوخ  ياپ  يور  هک  درک  یم  ادـیپ  طاشن  دـش و  یم  لاحـشوخ  ناـنچ  نآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياه  سابل  زا  یـسابل  اب  ار  وا  دنهد و  لسغ  ار  شندب  دـنداد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .مراد 

.دندرک عییشت  ربق  رانک  ات  ار  وا  ندب  ناشیا  هارمه  هب  اه  ناملسم  دندناوخ و  زامن  وا  ندب  رب  ترضح  سپس  .دننک  نفک 

نینچ هب  مسق ! ادخ  هب  دـندرک ، تکرـش  وا  هزانج  عییـشت  رد  هکئالم  زا  هورگ  رازه  داتفه  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ار دوخ  تروـص  يا  هظحل  دـندش ، ربـق  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .یلعاـی  وـت  یتـسود  ّتبحم و  رطاـخ  هب  رگم  دیـسرن  یماـقم 
وا زا  ار  دوـخ  تروـص  ارچ  دـندرک : لاؤـس  دــندید  ار  هرظنم  نـیا  یتـقو  باحــصا  .دــندیچ  ار  اـه  تـشخ  سپــس  دــندنادرگرب و 

یتشهب بارش  شیارب  وا  نارـسمه  زا  نیعلاروح  دوب ، هنـشت  هک  دوب  هتفر  ایند  زا  یلاح  رد  ادخ  ّیلو  دندومرف : ترـضح  دیدنادرگرب ؟
(1)« .مدنادرگرب ار  دوخ  تروص  اذل  منک ، شتحاران  وا ، یتشهب  نارسمه  هب  دوخ  هاگن  اب  متساوخن  دراد ، تریغ  ادخ  ّیلو  دندروآ ،

ص:36

اذإو هباحصأ  نم  ألم  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  انیب  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  « ؛ ص 289 ج 39 /  راونالا : راحب  . 23 - 1
عـضوف دوسألاب ، ّیلع  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  هربق ، یلإ  هب  نوضمی  ءآـسک  یف  فوفلم  جونزلا  نم  هعبرأ  هلمحت  دوسأ 

ینآر ام  هَّللاو  مالـسلا : هیلع  یلع  لاقف  .راجنلا  لآ  مالغ  حابر  اذـه  یلع ! ای  مالـسلا : هیلع  ّیلعل  لاق  ّمث  ههجو ، نع  فشکف  هیدـی  نیب 
یّلصو هبایث  نم  بوث  یف  هنفکو  هلسغب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رمأف  لاق : .کّبحأ  ّینإ  یلع ! ای  لاقو : هدویق  یف  لجحو  ّالإ  ّطق 
نوعبس هعّیش  دق  ّهنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ءآمـسلا ، یف  ًادیدش  ًاّیود  سانلا  عمـسو  هربق  یلإ  نوملـسملاو  هعّیـشو  هیلع 

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لزنو  لاق : یلع ! ای  کّبحب  ّالإ  کلذ  لان  ام  هَّللاو  کلم ، فلأ  نوعبـس  هلیبق  ّلک  هکئـالملا ، نم  لـیبق  فلأ 
تیوس هعاس  دوسألا  نع  تضرعأ  دق  كانیأر  هَّللا ! لوسر  ای  هباحـصأ : هل  لاقف  .نبللا  هیلع  يوس  ّمث  هنع ، ضرعأ  ّمث  هدحل ، یف  هلآو 

، رویغ هَّللا  ّیلوو  هّنجلا  نم  بارـشب  نیعلا  روحلا  نم  هجاوزأ  هیلإ  رداـبتف  ًاـناشطع  ایندـلا  نم  جرخ  هَّللا  ّیلو  ّنإ  معن  لاـقف : .نبللا  هیلع 
« .هنع تضرعأف  هجاوزأ ، یلإ  رظنلاب  هنزحأ  نأ  تهرکف 
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اه شزرا  نیرتالاب 

هک دوش  یم  بجوم  یهجوت  یب  نیا  درادن و  اهنآ  هب  هّجوت  یلو  دـنک ، یم  بسک  ار  يدایز  ياه  هیامرـس  یگدـنز  رد  یهاگ  ناسنا 
یهجوت یب  نیا  دـناد و  یمن  ار  اهنآ  شزرا  یلو  دراد ، تسد  رد  الط  ياه  هکـس  هک  يروک  دـننامه  دـنادب ، دـنمزاین  ریقف و  ار  دوخ 

.دوش یم  وا  بارطضا  ینارگن و  بجوم 

یمن ریقف  ار  وت  نم  دومرف : ترضح  درک ، تیاکـش  ترـضح  هب  يرادن  رقف و  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یـصخش 
، درک نایب  ترضح  يارب  ار  دوخ  تالکشم  زا  يرادقم  سپس  .تسین  راکشآ  نم  ِيرادن  نکل  متسه ، ریقف  نم  اقآ  درک : ضرع  .منیب 
هب رانید  دص  رگا  ایآ  .هد  باوج  نم  هب  مسرپ ، یم  یلاؤس  وت  زا  : » دومرف ترـضح  هکنیا  ات  .یتسین » ریقف  وت  : » دومرف ترـضح  هرابود 

»؟ ینک یم  نینچ  ییامن ، يرازیب  مالعا  يرادرب و  ام  یتسود  زا  تسد  هک  دنهاوخب  وت  زا  دنهدب و  وت 

مالعا هتـشادرب و  ام  ّتبحم  زا  تسد  اـت  دـنهدب  وت  هب  راـنید  نارازه  اـت  هکلب  غلبم ، نیازا  رتشیب  رگا  : » دومرف ترـضح  .هن  داد : خـساپ 
.دنک نینچ  تسین  رضاح  هک  درک  دای  مسق  صخش  نآ  درک »؟ یهاوخ  نینچ  ینک ، يرازیب 

(1) ».؟ تسا ریقف  ایآ  دشورفب ، يدایز  غلبم  نینچ  هب  تسین  رضاح  تسا و  یعاتم  نینچ  ياراد  هک  یسک  : » دومرف ترضح 

ص:37

مالـسلا هیلع  قداصلا  اندّیـس  یلإ  ءآج  ـالجر  ّنإ  لاـق : مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نع  « ؛ ص 147 ج 67 /  راونالا : راـحب  . 24 - 1
رقفلا نم  رکذو  تنبتـسا  ام  يدّیـس ! ای  هَّللاو  لاق : .ًاریقف  کفرعأ  امو  ترکذ ، امک  رمـألا  سیل  مالـسلا : هیلع  لاـقف  رقفلا ، هیلإ  یکـشف 

یلإ .ال  لاق : ذخأت ؟ تنک  رانید ، هئام  اّنم  هئآربلاب  تیطعأ  ول  ینّربخ  مالـسلا : هیلع  لاق  نأ  یلإ  هبّذـکی ، مالـسلا  هیلع  قداصلا  هعطق و 
».!؟ ریقف وه  اهعیبیال  لاملا  اذه  یطعی  هعلس  هعم  نم  هل : مالسلا  هیلع  لاقف  لعفیال ، ّهنأ  فلحی  لجّرلاو  ریناند  فولأ  رکذ  نأ 
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.دشاب یمن  ناسنا  يارب  رّوصت  لباق  یهاگ  هک  دراد  یشزرا  نانچ  نآ  اه  بوخ  اه و  یبوخ  ِّتبحم  یتسود و  يرآ 

يارب ناوت  یم  رگم  دنا ، هتشاذگ  شیامن  هب  یگدنز  رد  هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  اه  یبوخ  همه  هک  ییاه  ناسنا  هب  هقالع  ًاصوصخم 
، دـنیوا تالامک  هتفیـش  ملاع ، تادوجوم  هک  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اه ، یبوخ  سیدـنت  هب  هقـالع  ّتبحم و 

.دومن نییعت  یشزرا 

هدیشکن یلوط  هتفر و  ترفاسم  هب  تراجت  يارب  مک  هیامرس  اب  ینالف  تفگ : دیـسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  يدرم 
یم تداـسح  وا  هب  هتفرگ و  رارق  لـیماف  ناتـسود و  هّجوـت  دروـم  هک  يروـط  هب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  يداـیز  دوـس  یلو  هتـشگرب ،

نارگید لاوما  هب  امش  دراد ، شیپ  رد  شبحاص  يارب  يرتشیب  ناحتما  دوش ، رتشیب  رتدایز و  هچره  ایند  لام  : » دومرف ترـضح  .دنزرو 
« .دیزرو هطبغ  نآ  هب  تبسن  هک  دراد  اج  دنک ، یم  فرصم  ادخ  هار  رد  ار  شتورث  یسک  رگا  هلب ، .دیروخن  هطبغ 

مه وا  زا  رتدوز  هدوب و  صخـش  نآ  زا  رتـمک  شا  هیامرـس  هک  یـسک  زا  میوـگب  وـت  يارب  یهاوـخ  یم  اـیآ  : » دوـمرف ترـضح  سپس 
ظوفحم نامحر  دـنوادخ  شرع  نئازخ  رد  هدـش و  هداـمآ  شیارب  يداـیز  تاریخ  هدروآ و  تسد  هب  يرتشیب  تمینغ  یلو  هتـشگرب ،

»!؟ تسا

ص:38
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صخش نیا  دیآ ، یم  هک  یصخش  نیا  هب  دینک  هاگن  : » دومرف ترضح  .دییامرفب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  يرآ  درک : ضرع 
شیاشخب رفنره  هیمهـس  نیرتمک  دـننک ، میـسقت  نیمز  اه و  نامـسآ  لها  ماـمت  هب  رگا  هک  هتفر  نامـسآ  هب  وا  يارب  تاریخ  ردـق  نآ 

« .تسا تشهب  ياطعا  ناهانگ و 

« .دینک لاؤس  شدوخ  زا  : » دومرف ترضح  هداد ؟ ماجنا  يراک  هچ  رگم  دندیسرپ :

نیا هک  يا  هدرک  هچ  هداد ، تراشب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  وت  رب  داب  اراوگ  دنتفگ : وا و  غارـس  دندمآ  باحـصا 
!؟ تسا هدش  هتشون  وت  يارب  یشاداپ  نینچ 

هدش رید  مدید  یلو  متـشاد ، هک  يراک  يارب  متفر  نوریب  ما  هناخ  زا  هکنیا  نآ  مداد و  ماجنا  راک  کی  اهنت  مدرکن ، يراک  داد : خساپ 
امهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رادـید  هب  منک و  هدافتـسا  تصرف  زا  تسا  بوخ  متفگ : دوخ  شیپ  مسر ، یمن  راک  نآ  هب  و 

« .تسا تدابع  مالسلا  هیلع  یلع  تروص  هب  ندرک  هاگن  : » ما هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  اریز  مورب ، مالسلا 

نز و یجرخ  يارب  يراـنید  هک  یتفر  وت  ادـخ ! هدـنب  يا  یتداـبع ، هچ  تسا و  تداـبع  يرآ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
غارس هب  یتشاد ، مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  یتبحم  ساسارب  لباقم ، رد  یلو  يدشن ، ّقفوم  يروایب و  تسد  هب  تا  هّچب 

رادـید نیا  ّتبحم و  نیا  تسا ، یلیاضف  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتسناد  یم  هک  یلاح  رد  يدرک  هاـگن  شا  هرهچ  هب  یتفر و  وا 
زا رپ  ایند  مامت  هکنیا  زا  تسا  رتشیب  ششزرا  وت  يارب  تفرعماب 

ص:39
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هک یـسفن  ره  دادعت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  رادید  يارب  تکرح  ریـسم  رد  وت  يدرک ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دوب و  خرـس  يالط 
(1) .داد دهاوخ  تاجن  شتآ  زا  وت  تعافش  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  درک و  یهاوخ  ار  ناسنا  رازه  تعافش  يدیشک ،

ص:40

یلا جرخ  هریـسی و  هعاضبب  رحبلا  بکر  ًانالف  تیأر  اما  هَّللا ! لوسر  اـی  لاـقف : لـجر  ءاـج  ص 198 ؛ ج 38 /  راونالا : راـحب  . 25 - 1
لام نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  .هناریج  هتابارق و  عسوأ  هّدو و  لـها  هدـسح  یّتح  همینغلا  مظعا  هرکلا و  عرـساف  نیّـصلا 

مکربخا الا  نکل  هَّللا  لیبس  یف  هلامب  ءاج  نمب  ّالا  لاومالا  باحـصا  اوطبتغت  الف  ًءالب ، هبحاـص  دادزا  ًاـمظع  هرثک و  دادزا  اـمّلک  اینّدـلا 
؟ نمحّرلا شرع  نئازخ  یف  هل  ظوفحم  تاریخلا  نم  هل  ّدعا  ام  همینغ و  هنم  مظعا  هّرک  هنم  عرـسا  هعاضب و  مکبحاص  نم  ّلقا  وه  نمب 

نم لجر  اذاف  انرظنف  مکیلا  لبقملا  اذه  یلا  اورظنا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هلآو ! هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  یلب  اولاق :
ولام تاعاّطلا  تاریخلا و  نم  ّولعلا  یلا  مویلا  اذه  یف  هل  دعـص  دقل  اذه  ّنا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  .هئیهلا  ّثر  راصنالا 

هللا یلص  هَّللا  لوسر  ای  اذامب  اولاق : .هل  هّنجلا  بوجو  هبونذ و  نارفغ  هنم  مهّلقا  بیصن  ناکل  ضرالا  تاومسلا و  لها  عیمج  یلع  ّمسق 
ام کل  ًائینه  هل : اولاق  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  هیلع  لبقاف  .مویلا  اذه  یف  عنص  اّمع  مکربخی  هولـس  لاقف : هلآو ؟ هیلع 

تعنـص ّینا  ملعا  ام  لجّرلا : لاقف  بتک ؟ ام  کل  بتک  یتح  اذه  کموی  یف  تعنـص  امف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  كّرـشب 
یلا رظّنلا  اهنم  ّنّضأتعأل  یسفن  یف  تلقف  ینتتاف ، نوکت  نأ  تیشخف  اهنع  تاطبا  تنک  هجاح  تدرا  یتیب و  نم  تجرخ  ّینا  ریغ  ًائیش 

لوسر لاقف  .هدابع  مالسلا  هیلع  ّیلع  هجو  یلا  رظّنلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  : هَّللا لوسر  تعمس  دقف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هجو 
تضتعاف کلذ  کلایع ، توقل  ًارانید  بستکت  نا  یغتبت  تبهذ  هَّللادبع  ای  ّکنا  هدابع ، ّيا  هدابع و  هَّللاو  يا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا 

ءارمح هبهذ  کل  اهّلک  ایندلا  تناک  ول  نا  نم  کل  ریخ  کلذ  دقتعم و  هلضفل  ّبحم و  هل  تنا  مالسلا و  هیلع  ّیلع  هجو  یلا  رظّنلا  هنم 
.کتعافشب رانلا  نم  هَّللا  مهقتعی  هبقر  فلا  یف  كریصم  یف  هتسّفنت  سفن  ّلک  ددعب  ّنعفشتلو  هَّللا  لیبس  یف  اهتقفناف 
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اه ینتشاد  تسود  مود  لصف 

هراشا

ص:41
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حیضوت

: بجر هام  لوا  زور  ياعد 

؛ ِفوُْرعَْملا َّبُح  ِیْبلَق  یف  ْسِرْغأ 

ار اه  یبوخ  هب  تبسن  یتسود  هشیر  اهلاراب !

.هد رارق  ملد  رد 

283/98 راحب :

ص:42
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اه ینتشاد  تسود 

اه و بوخ  ناسنا  دـنک  یم  اضتقا  یناسنا  ترطف  اریز  تسین ، فیلکت  هب  زاین  درادـب ، تسود  دـیاب  ار  ییاـهزیچ  هچ  ناـسنا  هکنیا  رد 
ناشن هقالع  تسا ، ابیز » فورعم و   » هک هچنآ  هب  تبسن  تسا ، رادیب  ملاس و  ترطف  ياراد  هک  یناسنا  ره  درادب ، تسود  ار  اه  یبوخ 
.تسا هدـیدرگ  نیجع  شتقلخ  اـب  هدوب و  ناـسنا  يرطف  دـنوادخ  یتسود  ّتبحم و  اذـل  دزرو ، یم  قشع  اـه  یبوخ  هب  تبـسن  هداد و 

دوـخ یتـسود  تـّبحم و  هار  رد  دـینادرگ و  ناور  شیوـخ  تساوـخ  هدارا و  هار  رد  ار  ناـنآ  سپـس  دـیرفآ ، ار  تادوـجوم  دـنوادخ 
(1) .تخیگنارب

بوخ و ار  ییاهراک  هک  يدارفا  اسب  هچ  دشاب ، یمن  ناسکی  همه  رد  هک  تسا  نآ  ریغ ، زا  یبوخ  ریخ و  صیخـشت  مهم ، هتکن  يرآ ،
هک يدرف  ایآ  دنتسه ، هابتشا  راچد  صیخشت  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دنهد  قوس  ار  دوخ  یگدنز  تمس  نآ  هب  دننادب و  کین  ار  يدارفا 

ار رّدـخم  ّداوم  ارچ  سپ  درادـن ؟ شیارگ  اـه  یبوخ  هب  تبـسن  تسین و  رجزنم  اـه  یتـشز  زا  ًاـترطف  دور ، یم  رّدـخم  ّداوم  لاـبند  هب 
؟ تسا كانرطخ  وا  يارب  هک  دور  یم  يزیچ  لابند  هب  یگدنز  رد  هدومن و  باختنا 

ص:43
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تبسن يزور  رگا  هک  هدش ، اطخ  هابتشا و  راچد  هار  نیا  رد  اهتنم  دنیب ، یم  شخب  تّذل  ابیز و  ار  رّدخم  ّداوم  وا  هک : تسا  نیا  خساپ 
رارف لامک  ملع و  لیـصحت  زا  هک  یناسنا  نینچمه  .دراد و  یم  زاربا  نآ  هب  تبـسن  ار  شراجزنا  رّفنت و  دنک  ادیپ  یهاگآ  اطخ  نیا  هب 

لهج و راچد  اریز  دـنیب ، یمن  ابیز  ار  شناد  ملع و  نکل  دراد ، شیارگ  اه  یبوخ  هب  ًاـترطف  درادـن ، لـیامت  نآ  هب  تبـسن  دـنک و  یم 
.تسا هدیدرگ  ینادان 

یتشز ییابیز و  نداد  هولج  هنوراو  رد  ینادان  شقن 

.دناشک یم  ریسم  نامه  رد  ار  ینمشد  یتسود و  دهد و  یم  هولج  ابیز  ناسنا ، رظن  رد  ار  تشز  تشز و  ار  ابیز  ینادان ، لهج و  يرآ 
یتـخرد يوس  هب  دـش  بجوم  زیچ  هچ  سپ  دـندیزرو ، یمن  قشع  نآ  هب  تبـسن  دـندوبن و  ییاـبیز  لاـمک و  بلاـط  اّوح  مدآ و  رگم 

!؟ دوب يرگید  زیچ  اه  یبوخ  صیخشت  رد  هابتشا  اطخ و  زج  ایآ  تشاد !؟ ربرد  نانآ  يارب  ار  کیرات  يا  هدنیآ  هک  دنورب 

يارب ار  نانآ  دشاب و  هتشاد  لابند  هب  ار  یتخبشوخ  تداعس و  دناوت  یم  نآ  زا  هدافتسا  تخرد و  نیا  هک  دندوب  هداد  صیخـشت  نانآ 
دوخ هابتـشا  هب  هک  دییاپن  يرید  یلو  دندرگ ، دنم  هرهب  ات  هدرک  تکرح  نآ  يوس  هب  اذل  دـیامن ، رادـیاپ  یهلا  ياه  تمعن  رد  هشیمه 

.دندش بکترم  ییاطخ  هچ  دندیمهف  دندرب و  یپ 

یمن هک  ار  هچنآ  داد و  وا  هب  دـیاب  دراد ، تسود  دـهاوخ و  یم  لد  هچره  هک  تسا  یلطاـب  مـالک  نخـس ، نیا  تفگ : ناوـت  یم  سپ 
هچ دنک ، یم  فرصم  دراد  هک  یتخانش  ساسارب  ار  ینمشد  ّتبحم و  هیامرس  لد  اریز  تشاد ، رود  هب  نآ  زا  دیاب  دهاوخ ،

ص:44
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ّتبحم هنادنمتواخـس ، نینچ  نیا  هک  هدـش  هداد  هولج  ییابیز  وا  هب  ًامتح  دـنک ، یم  ّتبحم  راـهظا  هک  هدـش  هداد  ناـشن  لد  هب  يزیچ 
.دنک یم  راثن  ار  دوخ 

ییادـج لـماع  هک  یلماوع  همه  هب  تبـسن  دزیر و  یم  تسود  ياـپ  هب  ار  شتّبحم  هدومن و  زاـب  ار  بلق  هچیرد  یناـسآ  هب  هک  یناوج 
، بوبحم هب  ندیـسر  اـب  هک  تسا  هتفگ  لد  هب  دـنیب و  یم  نآ  هب  ندیـسر  رد  ار  دوـخ  تداعـس  دـهد ، یم  ناـشن  يرازیب  دوـش  ناـنآ 

تکاله زج  دید ، یم  ابیز  هک  ار  يزیچ  نامه  دنیبب  دور و  رانک  لهج  هدرپ  يزور  رگا  یلو  ددرگ ، یم  نیمأت  تداعس  یتخبـشوخ و 
.دنک یمن  زاربا  یتسود  نآ ، هب  تبسن  رگید  درادن ، یپ  رد  وا  يارب  یتخبدب  و 

لباـقم رد  یناداـن  لـهج و  هدرپ  نکل  دـید ، یم  ار  رهاـظ  ياـه  ییاـبیز  مه  رادروخرب و  ّتبحم  هیامرـس  زا  تشاد و  لد  مه  فسوی 
.تشادن ربرد  ار  يرگید  زیچ  طاطحنا  طوقس و  زج  هک  دورب  ییاخیلز  فرط  هب  دوبن  رضاح  اذل  دید ، یم  ار  عقاو  دوبن و  شنامشچ 

اه تشز  نداد  هولج  ابیز  رد  رگشیارآ  شقن 

داتـسیا دننک ، یم  اشامت  ار  ییاوعد  عازن و  هنحـص  هدش و  عمج  هک  دید  ار  یمدرم  دش ، یم  در  هنانز  یهاگـشیارآ  رانک  زا  یـصخش 
دید دـش ، واکجنک  دـنراد ، یعازن  فالتخا  مه  اب  داماد  سورع و  رگم  دـشاب ، رورـس  يداـش و  دـیاب  هک  اـجنیا  تسا ، ربخ  هچ  دـنیبب 
ابیز ار  وا  اریز  دوبر ، ارم  لد  هک  یتسارآ  هدرک و  شیارآ  ناـنچ  نآ  ارم  نز  وت  دـنز : یم  داـیرف  هدـش و  ریگرد  رگـشیارآ  اـب  یناوج 

هک تسا  هیرک  تشز و  نانچ  نآ  هکلب  هدوبن ، ابیز  وا  هک  مدیمهف  اه ، شیارآ  نتفر  نیب  زا  نامز و  تشذگ  زا  سپ  یلو  مدید ،

ص:45
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.یهد سپ  ار  شماقتنا  دیاب  يدروآ و  نم  رس  رب  ار  الب  نیا  وت  دشاب ، یمن  لّمحت  لباق  وا  اب  یگدنز 

اه يدب  رگشیارآ  ناطیش ،

اه و یبوخ  نداد  هولج  تشز  اه و  یتشز  اه و  يدب  نداد  هولج  ابیز  دنک ، یم  يزاب  ناسنا  اب  هطبار  رد  هک  ار  یشقن  ناطیش  سیلبا و 
.تسا اه  ییابیز 

(1) «. َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُألَو  ِضْرألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  َلاق  »

تفگ و ردـق  نآ  تسا و  تمعن  رد  امـش  ندوب  هنادواج  لـماع  هعونمم  هرجـش  هک  درک  داـی  مسق  اوح  مدآ و  لـباقم  رد  هک  دوب  وا  و 
.تسا هداد  بیرف  ار  نانآ  سیلبا  هک  دش  مولعم  لمعرد  یلو  درک ، هولج  ابیز  رظن  هب  تخرد  نآ  هک  تفگ 

اه تیعقاو  هدننک  نشور  لقع ،

هب تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  اه  تیعقاو  تسا و  ناسنا  هار  غارچ  هک  هداد  رارق  ار  یلقع  ناسنا  دوجو  رد  تاساسحا ، رب  هوـالع  دـنوادخ 
تکاله يداو  رد  نداتفا  زا  تاجن  يارب  یلماع  لقع  تسد  هب  اه  ینمـشد  اه و  یتسود  تاـساسحا ، ندرپس  .دـهد  یم  ناـشن  ناـسنا 

لد یلو  تشاد ، دـهاوخن  لابند  هب  تداعـس  یتخبـشوخ و  زج  دوش  هداهن  انب  لقع  تیادـه  هب  هک  ییاه  ینمـشد  اه و  یتسود  .تسا 
ینامیـشپ يداو  رد  ار  ناسنا  اسب  هچ  دشاب  تاساسحا  بکرم  رب  ندش  راوس  اهنت  اهنت و  لقع و  غارچ  هب  ءانتعا  نودـب  هک  ییاه  نداد 

.تشاد دهاوخن  يدوس  ینامیشپ  هک  مه  هظحل  نآ  رد  هدنکفا ،

ص:46
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یهاـگآ هداد و  رارق  اـم  بلق  رد  ار  اـه  یبوخ  هب  تبـسن  یتـسود  ياـه  هشیر  میهاوخ  یم  دـنوادخزا  بجر  هاـم  لوازور  ياـعد  رد 
.دیامرف اطع  ام  هب  زین  دنمدوس 

(1)« .ًاِعفان ًاْملِع  ِیل  ْلَعْجاَو  ِفوُْرعَْملا  َّبُح  ِیْبلَق  ِیف  ْسِرْغَأَو  »

اه یبوخ  هب  قشع  كاپ و  ياه  ناسنا 

هراشا

ربق رانک  دیامن ، تعیب  دـیزی  لثم  اب  هک  دـنهاوخ  یم  وا  زا  دریگ و  یم  رارق  اه  یتشز  لباقم  رد  یتقو  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
نم تسا و  دّمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ایادخ ! : » دراد یم  هضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دیآ و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شّدج 

زا مراد و  تسود  ار  یکین  فورعم و  نم  ایادـخ ! یناد ، یم  دوخ  هک  هداد  خر  يدـمآ  شیپ  نم  يارب  متـسه و  وت  ربماـیپ  رتخد  رـسپ 
(2) .مراز یب  رکنم  يدب و 

یتسود و ساسارب  البرک ، نیمزرـس  سپـس  هفوک  يوس  هب  اجنآ  زا  هکم و  يوس  هب  هنیدم  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح 
ار مالسلا  امهیلعارهز  دنزرف  اه  يدب  هب  تبسن  ترفن  .اه  يدب  هب  تبسن  ینمشد  اه و  یبوخ  هب  تبسن  یتسود  تفرگ ، لکش  ینمشد 
هب ار  شترـضح  اه  یبوخ  هب  تبـسن  ّتبحم  یتسود و  دیزی ؛ اه  يدب  هموثرج  اب  تعیب  ینعی  ندوب  هنیدم  رد  اریز  درک ، ادج  هنیدم  زا 

.دناد یم  تداعس  ار  یکین  لدع و  هار  رد  گرم  ّتلذ و  ار  داسف  اب  یگدنز  وا  داد ، تکرحراگدرورپ  اب  تاقالم  يوس 

ص:47

ص 383. ج 98 /  راونالاراحب : . 28 - 1
تملع دق  ام  رمالا  نم  ینرـضح  دق  َکِّیبن و  تنب  نبا  انأو  دمحم  کیبن  ربق  اذه  نا  مهللا  ص 186 ؛ ج 1 /  یمزراوخ : لتقم  . 29 - 2
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ادخ يارب  طقف  یتسود  ( 1

هب تبـسن  یتسود  تسا ، عمج  ناهج  راگدـیرفآ  یتسه  قلاخ  دوجو  رد  اه  یبوخ  مامت  دـهد ، اـه  یبوخ  هب  لد  ناـسنا  تسا  اـنب  رگا 
.دوش یم  هدینش  ناسنا  دوجو  نطاب  زا  هک  تسا  ییادن  دنوادخ 

(1) ؛» َنایْصِْعلاَو َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَکَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکلَو  »

دنیاشوخان ار  یشکرس  يدیلپ و  رفک و  تسارایب و  امـش  ياه  لد  رد  ار  نآ  دینادرگ و  ینتـشاد  تسود  امـش  يارب  ار  نامیا  دنوادخ 
« .تخاس

دوجو رد  اه  یبوخ  مامت  هک  اجنآ  زا  تسا و  اه  یبوخ  يوس  هب  تکرح  نداد ، اج  لد  رد  ار  وا  ندرک و  زاـب  ادـخ  يارب  ار  لد  هناـخ 
یم یناسک  اهنت  تسا ، ندروآ  ادخ  يارب  کیرـش  هناخ ، نیا  هب  نارگید  نداد  هار  تسوا و  يارب  طقف  لد  هناخ  تسا ، عمج  دنوادخ 

هب دنوادخ  هارمه  نانیا  هک  دنور  رامش  هب  ادخ  ناتـسود  زا  دنـشاب و  هتـسب  یتسود  نامیپ  ادخ  اب  هک  دننک  ادیپ  هار  لد  هناخ  هب  دنناوت 
.دنیآ یم  لد  هناخ 

ادخ ناتسود  هب  تبسن  یتسود  ياضاقت  ( 2

: دهاوخ یم  دنوادخ  زا  تسا  هداد  اه  یبوخ  هب  لد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

؛(2) َکَّبُح ِینُُغْلبَی  يِذَّلا  َلَمَْعلاَو  َکُّبُِحی  ْنَم  َّبُحَو  َکَّبُح  ُکلَئْسَأ  یِّنإ  َّمُهَّللَا  »

« .نک اطع  دناسرب ، تا  یتسود  هب  ارم  هک  يرادرک  ار و  تناتسود  یتسود  تا و  یتسود  اهلا ! راب 

ص:48
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اب هک  مه  ار  یناسک  دناشک ، یم  ادخ  یگدادلد  هب  ار  ناسنا  هک  يا  هزیگنا  نامه  تسین ، ادخ  یتسود  زا  ادج  ادخ ، ناتـسود  یتسود 
نکل تسا ، كرـش  درادن  یهلا  گنر  هک  دنوادخ  ریغ  اب  یتسود  .دراد  یم  تسود  دـنا ، هتفرگ  ار  بوبحم  گنر  دـنوادخ  اب  دـنویپ 

زا لد  ندش  یلاخ  ینعی  لد  هناخ  هب  نارگید  ندراذگ  مدق  دریذپ ، یمن  کیرش  دوخ  يارب  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  .ّتبحم و  رد  كرش 
.دوش یم  هدیرب  تسس و  ادخ  اب  شا  یتسود  هتشر  ددنبب ، یتسود  نامیپ  ادخ  ریغ  اب  ناسنا  هک  یتبسن  نامه  هب  ادخ ،

ادخ ناتسود  نیرترب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  ( 3

شنیرفآ ملاع  رد  .دراپس  یم  وا  هب  ار  لد  هناخ  دنوادخ  اب  شا  ییانشآ  هزادنا  هب  سک  ره  دنتوافتم و  ياه  هبتر  ياراد  ادخ  ناتـسود 
تبسن ترضح  ّتبحم  یتسود و  اذل  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  سدقم  دوجو  دسانـشب ، ار  ادخ  تسناوت  هک  یـسک  اهنت 

ّتبحم و هب  هک  دنتـسه  وا  رهطم  كاپ و  تیب  لها  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  هبتر  رد  دـشاب و  یمن  ریذـپ  فصو  دـنوادخ  هب 
: مینک یم  مالس  هنوگ  نیا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هب  باطخ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  .دندیسر  ادخ  یتسود 

؛ ِهَّللا ِهَّبَحَم  ِیف  ِماَّتلاَو  َنیّ ِهَّللا  ِْرمَأ  ِیف  َنیِّرِقَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  یلَع  ءَّالِدَْألاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ِهاعُّدلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  »

یهلا و تاروتـسد  هب  هدـننک  لمع  تسوا و  تیاـضر  دروم  هچنآ  هب  اـمنهار  ادـخ و  يوس  هب  هدـننک  توعد  هک  یتیب  لـها  رب  مـالس 
« .دنشاب یم  ادخ  یتسود  ّتبحم و  رد  هبتر  نیرتالاب  ياراد 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

؛(1) یِّبُِحل ْیِتَیب  َلَهَأ  اوُّبِحَأَو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِّبُِحل  ِینوُّبِحَأَو  ِهِمَِعن  ْنِم  ِِهب  ْمُکوُذْغَی  اِمل  َهَّللا  اوُّبِحَأ  »

تیب لها  ادخ و  یتسود  رطاخ  هب  دیرادب  تسود  ارم  هتـشاد و  ینازرا  امـش  هب  هک  ییاه  تمعن  رطاخ  هب  دـیرادب  تسود  ار  دـنوادخ 
« .نم یتسود  رطاخ  هب  دیرادب  تسود  ارم 

.دنامب یقاب  تمایق  زور  ات  دیاب  هک  هدش  هدراذگ  هعیدو  هب  اه  لد  رد  هک  یهلا  تسا  یتناما  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  اب  یتسود 

ریـس ایند  نامـسآ  هب  ارم  یتقو  اریز  دـیرادب ، تسود  ار  نانآ  نارای  ناوریپ و  نم و  تیب  لها  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاـخ  ّیبن 
داد و رارق  هکئالم  لد  رد  ار  ناشناوریپ  متیب و  لها  نم و  ّتبحم  یتسود و  دنوادخ  درک ، یفرعم  نامسآ  لها  هب  ارم  لیئربج  دنداد و 

تّما زا  نینمؤم  اذل  درک ، یفرعم  نیمز  لها  هب  ارم  لیئربج  مدـش و  هدروآ  نیمز  هب  سپـس  تمایق و  زور  ات  تسا  تناما  یتسود ، نیا 
(2)« .دنیامن یم  يرادهگن  ظفح و  تمایق  زور  ات  ار  تناما  نیا  نم ،

وا ناـشیوخ  زا  هکنیا  ناونع  هب  ار  مالـسلا  مهیلعدوخ  تیب  لـها  یلع و  یتـسود  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  هک  دوشن  رّوـصت 
هتساوخ نینچ  ترضح  نآ  زا  دنوادخ  تسا و  یهلا  رما  کی  هلأسم  نیا  هکلب  تسا ، هدیزرو  ّتبحم  نانآ  هب  هدومن و  حرطم  دنتـسه ،

.تسا

ص:50
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زا يا  هّدـع  هک  دـنداد  ربـخ  شترـضح  هب  هک  هاـگ  نآ  دومن ، حرطم  ییارجاـم  نمـض  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ار  هتکن  نیا 
يارب دنتساوخ  مدرم  زا  ترضح  دنناسرب ، لتق  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دننک و  هلمح  هنیدم  هب  دنتـسه  ددصرد  نانمـشد 

رد دوب ، يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  ناگدید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  دادن  خساپ  یـسک  یلو  دننک ، تکرح  نانآ  اب  هزرابم 
.دش ایوج  ار  نآ  ّتلع  دیسر و  هار  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لاح  نیمه 

هار هب  يا  هّدع  اب  اذل  دننک ، تکرح  نانآ  بوکرس  يارب  هک  دندش  بلطواد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دومرف ، لقن  ار  هیـضق  ترـضح 
.دنتشگرب هنیدم  هب  نمشد  تسکش  يریگرد و  زا  سپ  دنداتفا و 

یهارمه ار  ترضح  باحصا ، مامت  تفر و  هنیدم  جراخ  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  لابقتـسا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
تـسد اـب  تفر و  شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  دیـسر ، هار  زا  دولآراـبغ  درگ و  يا  هرهچ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرک ، یم 

تخیر و یم  کشا  هک  یلاح  رد  دیـسوب ، ار  ترـضح  ناگدـید  نیب  درک و  كاـپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرهچ  زا  راـبغ  درگ و  كراـبم 
...دروآ یم  اج  هب  ار  دنوادخ  ساپس  دمح و 

تبسن نم  یتسود  اریز  دینکن ، تمالم  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  ّتبحم و  رد  ارم  نم ! باحصا  : » دومرف درک و  باحصا  هب  ور  سپس 
« .مرادب تسود  ار  وا  هک  هدومن  رما  ارم  ادخ  تسا و  دنوادخ  رما  رطاخ  هب  یلع  هب 

ار ادخ  درادب ، تسود  ارم  هکره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  اروت  هکره  یلع ! ای  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  سپس 
اج تشهب  رد  ار  دوخ  ناتسود  دنوادخ  تسا  راوازس  دراد و  یم  تسود  ار  وا  دنوادخ  درادب ، تسود  ار  ادخ  هکره  هتشاد و  تسود 

(1)« .دهد
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناتسود  هب  تبسن  یتسود  ( 4

ار هچنآ  سک و  نآ  دنک و  یم  تیارس  مه  تسود  ناتسود  هب  هدنامن و  یقاب  تسود  هدودحم  رد  اعّدا ، هن  دشاب  یقیقح  رگا  یتسود 
مالـسلا مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  یتسود  هشیمه  اذل  دزرو ، یم  ّتبحم  مه  نآ  هب  ناسنا  دشاب ، هتـشاد  هقالع  تسود ، هک 

ام زا  هکلب  هدش ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  اب  یتسود  هب  هیصوت  اهنت  هن  ینید  فراعم  رد  .نانآ  ناتـسود  یتسود  اب  تسا  هارمه 
اریز ددرگ ، یمن  یتسود  عنام  نانآ  هانگ  دنـشاب ، راک  تیـصعم  راک و  هانگ  هچرگا  میـشاب ، تسود  زین  نانآ  ناتـسود  اب  دنا  هتـساوخ 

.درب یم  نیب  زا  هدودز و  ار  ناهانگ  ّتبحم ، ریسکا  نیا  یلو  دنوش ، هانگ  هب  هدولآ  ولو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود 

يارب هک  ییاه  یتخـس  اب  دـنوادخ  یگدـنز ، رد  ای  دـنک و  یم  هانگ  هب  تبـسن  ینامیـشپ  هبوت و  هب  راداو  ار  نانآ  ای  یتسود  ّتبحم و 
دننامب یقاب  هانگ  یگدولآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  دراذگ  یمن  دنوادخ  .دزرمآ  یم  ار  ناشناهانگ  دروآ ، یم  شیپ  نانآ 

یم یقاب  ّتبحم  يداو  رد  هزیکاـپ  ار  ناـنآ  هدرب و  نیب  زا  ار  هاـنگ  یگدولآ  نوگاـنوگ ، ياهدـمآ  شیپ  فلتخم و  ياـه  لکـش  اـب  و 
.دراذگ

دوش یم  كاپ  هک  يا  هدولآ 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دش و  دراو  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگ : یم  هفیذح  مان  هب  یـصخش 
.دروخ یم  مه  بارش  هکنیا  ّاِلا  دراد ، یم  گرزب  ار  امش  دزرو و  یم  ّتبحم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  امش  هب  تبسن  هک  مراد  يردارب 
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ینعی بصان  وا  دوش و  یم  ادیپ  مه  وا  زا  رتدب  یلو  دنک ، فرصم  بارش  ام  رادتـسود  هک  تسا  یگرزب  هلأسم  نیا  : » دومرف ترـضح 
لها ام  نمشد  بصان و  یلو  دنک ، تعافش  ار  رفن  تسیود  دناوت  یم  نمؤم  نیرت  نییاپ  : » دومرف ترضح  .تسا » تیب  لها  ام  نمشد 
یمن ایند  زا  وت  ردارب  شاب ! هاگآ  .دوش  یمن  هتفریذپ  نانآ  تعافش  دننک ، تعافـش  وا  يارب  اهایرد  نیمز و  نامـسآ و  لها  رگا  تیب ،

ناهانگ نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  دنک  یم  شمـسج  رد  ییالب  هب  التبم  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  ای  درک و  دـهاوخ  هبوت  ای  هکنیا  رگم  دور 
هار دنتـسه و  ریخ  رد  ام  ناوریپ  : » دومرف ترـضح  هاگ  نآ  .دـشاب » هتـشادن  یهانگ  ادـخ  اب  تاقالم  ماگنه  هک  يروط  هب  دوش ، یم  وا 

« .تسا اه  هار  نیرتراوتسا  نانآ ،

: دومرف یم  رّرکم  ار  بلطم  نیا  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؛(1) ًاماَّوَق ًاماَّوَص  َناک  ْنِإَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َضیَغب  ْضِْغبَأَو  ًالاَّیَذ  ًاقِهُْرم  َناک  ْنإَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َبیبَح  ِْببْحَأ  »

« .دشاب هتشاد  دایز  تدابع  ول  ار و  دمحم  لآ  نمشد  رادب  نمشد  دشاب و  راک  هانگ  هکنیا  ول  ار و  دمحم  لآ  رادتسود  رادب  تسود 

خلت ثداوح  دوش ، یهابتـشا  اـطخ و  بکترم  یگدـنز  رد  رگا  دـنک و  یم  همیب  ار  ناـسنا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  یتسود و 
راک هانگ  وا  دیوگ : یم  هک  ییاه  هسوسو  اب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  یتسود  دیابن  ناسنا  .درب  یم  ار  اه  یگدولآ  راگزور 

تکرب هب  هک  دنیبب  ار  يزور  دیاب  هکلب  دهدب ، تسد  زا  ینک ، یم  شراثن  ّتبحم  ارچ  تسا ، هدولآ  و 
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.دراذگ یم  رس  تشپ  ار  ایند  یگدولآ ، هانگ و  زا  رود  هب  هزیکاپ و  كاپ و  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها 

دوش یمن  یتسود  عنام  هک  ینتسکش  يّدس  هانگ ،

شا همه  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  هب  یهاگن  دـنیب و  یمن  دوخ  رد  یگدولآ  زج  هک  دـنک  یم  هاگن  دوخ  هب  ناسنا  یهاـگ 
.درذـگ یم  نانآ  هناخ  رد  زا  هنادـیماان  تسا و  نکمم  نانآ  نم و  نیب  یتسود  دـنویپ  ایآ  دور ، یم  ورف  رکف  هب  دـنا ، یکاپ  تراهط و 

: دیامرف یم  دوخ  نیشنلد  نخس  اب  دریگ و  یم  ار  ناسنا  تسد  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  یلو 

؛(1) َنیقِساف اُوناک  ْنِإَو  ِمهِّبِحُِمل  ًاّبُِحمَو  ًاقِساف  َْتنُک  ْنِإَو  مالسلا  مهیلعٍدَّمَُحم  ِلِال  ًاّبُِحم  ْنُک  »

ولو رادب  تسود  زین  ار  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  نارادتـسود  و  یـشاب ، راک  هانگ  یناسنا  ولو  شاب  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  رادتـسود 
« .دنشاب هدولآ  قساف و 

دادقم رذوبا و  ناملس ، دننامه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  اب  یتسود  دنویپ 

دوش و یم  هصالخ  دنـشخرد -  یم  نیمز  رد  هک  یناگراتـس  نامه  مالـسلا -  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  دوجو  رد  تشهب 
زین ار  نانآ  ناتـسود  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  نانآ  اـب  یتسود  نکل  تسا ، ناـنآ  اـب  یتسود  دـنویپ و  نآ ، هب  یـسرتسد  هار 

تسود
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ّتبحم یتسود و  دنویپ  نانآ  اب  مدرم  ات  درک  یفرعم  مدرم  هب  مان  اب  ار  ناتـسود  یـضعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتح  تشاد ،
.دنیامن رارقرب 

یناسک هچ  رفن  راهچ  نیا  دندیـسرپ : .مرادب » تسود  ار  رفن  راهچ  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .مالسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  : » دومرف دنتسه ؟

: دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  دندیسرپ : .مرادب  تسود  ار  رفن  راهچ  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  دومرف : هرابود  دش ، تکاس  سپس 
(1)« .یسراف ناملس  يرافغ و  رذوبا  دوسا و  نب  دادقم  بلاط و  یبا  نب  یلع  »

وا فارطا  هناقشاع  دنا و  هداد  لد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  مه  یناسک  هکلب  تسین ، یفاک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یتسود  اهنت  ینعی 
هب تبسن  یتسود  ات  دنتسین ، ادج  نانآ  زا  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  .دنشاب  یم  امش  ّتبحم  یتسود و  راوازس  دنا ، هتفرگ  ار 

مالسلا هیلع  نیسح  ناسنا ، هک  دنتسه  ادج  وا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناتـسود  رگم  .ددرگن  نانآ  لاح  لماش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
.دهدن رارق  دوخ  یتسود  ّتبحم و  ضرعم  رد  ار  وا  ناتسود  یلو  درادب ، تسود  ار 

: تفگ دومن و  یفرعم  مدرم  هب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

تـشهب رد  وا  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  دیـسانشب ، ار  وا  تسا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نـیا  مدرم ! يا  »
(2)« .دنتسه تشهب  رد  مه  وا  ناتسود  ناتسود  وا و  ناتسود  و  تسا ،
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« .هّنجلا یف 
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ادخ بوخ  ناگدنب  هب  تبسن  يزرورهم 

يرب نامرف  یگدنب و  قوط  هک  تسا  یناسک  نانآ و  ناتـسود  مالـسلا و  مهیلع  شمارگ  تیب  لها  لوسر و  ادـخ و  ياریذـپ  لد  هناخ 
اج ام  لد  رد  دنناوت  یم  دنوادخ  هب  تبـسن  دوخ  يرب  نامرف  هب  تبـسن  ادخ  عیطم  ناگدنب  یتسود  دنا ، هتخادنا  ندرگ  هب  ار  دـنوادخ 

.دنریگ

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

يْوقَّتلا (1) ِرْدَق  یلَع  َناوخْإلا  ِِببْحَأ  »

« .دیرادب تسود  نانآ  يراکزیهرپ  اوقت و  رادقم  هب  ار  دوخ  ینید  ناردارب 

، سکعلاب تسا و  ناسنا  دوجو  رد  هک  تسا  يریخ  هناشن  نداد ، ادـخ  بوخ  ناگدـنب  هب  دورو  هزاجا  ندرک و  زاب  ار  لد  هناـخ  برد 
.تسا دنوادخ  ّتبحم  رهم و  زا  ندش  رود  ادخ ، عیطم  ناگدنب  هب  تبسن  ندرکن  يزرورهم 

تسود و ار  ادـخ  ناوریپ  رگا  نک ، هاگن  تبلق  هب  هن ، اـی  تسه  يریخ  وت  رد  ینادـب  یتساوخ  هاـگره  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
نمـشد و ار  ادـخ  ناوریپ  رگا  .دراد و  یم  تـسود  ار  وـت  دـنوادخ  تـسا و  ریخ  وـت  رد  سپ  دراد ، یم  نمـشد  ار  ناراـک  تیــصعم 
هک تسا  یـسک  هارمه  ناـسنا  اریز  دراد ، یم  تنمـشد  دـنوادخ  تـسین و  يریخ  وـت  رد  سپ  دراد ، یم  تـسود  ار  ناراـک  تیـصعم 

(2)« .دراد یم  شتسود 
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« .ّبحأ نم  عم  ءرملاو  کضغبی  هَّللاو  ریخ ، کیف  سیلف  هتیصعم ،
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بوخ ناگدنب  هب  تبسن  یتسود  هناشن 

تمعن زا  ناسنا  دوش و  یمن  هتـسب  وا  رب  لزنم  برد  رگید  تفرگ ، رارق  لد  رد  شتبحم  دـش و  هدوشگ  یـسک  رب  لد  هناخ  برد  رگا 
رهم و هک  دزاـس  یم  مورحم  ار  نارگید  دـهاوخ و  یم  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  یـسک  نآ  دزرو ، یمن  غـیرد  وا  هب  تبـسن  یهلا  ياـه 

.درادن لد  رد  ار  نارگید  ّتبحم 

سانشرس و هک  متـشادن  شوخ  نم  دندمآ و  یم  نم  دزن  يدایز  ناتـسود  مدرک ، یم  یگدنز  هفوک  رد  دیوگ : یم  راّمع  نب  قاحـسا 
.تسین اجنیا  وگب  وا  هب  تفرگ ، ارم  غارس  دمآ و  سکره  متفگ : دوخ  مالغ  هب  موش  روهشم 

هتشذگ اب  دنک و  یم  نم  اب  ینیگنس  دروخرب  ماما  مدید  مدیسر ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  متفر و  ّجح  هب  لاس  نامه  رد  ًاقاّفتا 
ار وت  هک  يزیچ  نامه  دومرف : ترـضح  دنک ؟ رییغت  نم  هب  تبـسن  امـش  رظن  هک  هدـش  ثعاب  زیچ  هچ  مدرک : ضرع  تسا ، هدرک  قرف 

یم ادخ  هک  یلاح  رد  مدرک ، نینچ  مدرگن ، هتخانـش  موشن و  روهـشم  هکنیا  رطاخ  هب  نم  مدرک : ضرع  .هداد  رییغت  نینمؤم  هب  تبـسن 
.مراد نینمؤم  هب  تبسن  يدایز  ّتبحم  نم  دناد 

: اریز وشن ، هتسخ  نینمؤم  رادید  ترایز و  زا  دومرف : ترضح 

امِهِّدَـشَأ یلَع  َّنَأَکَف  ِهِهْجَِوب  امِْهیَلَع  ُهَّللا  َلَْبقَأ  َُّمث  ِهَمایْقلا  ِمْوَی  یلإ  ًابَحْرَم  َُهل  َِبتُک  ًابَحْرَم ، َُهل : َلاقَف  َنِمْؤُْملا ، ُهاخَأ  یَقل  اذإ  َنِمْؤُْملا  َّنإَـف  »
؛(1) ًالابقإ ُّدَشَأ  ِِهبِحاِصل  ًاّبُح 

شوخ وا  يارب  تمایق  زور  ات  دیوگ ، دمآ  شوخ  وا  هب  دیامن و  تاقالم  ار  ینمؤم  یتقو  نمؤم 
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رتدایز شتبحم  یتسود و  هک  یسک  نآ  هب  تبسن  دنوادخ  ندروآ  ور  دنک  یم  هجوت  ود  نآ  هب  دنوادخ  سپـس  دوش  یم  هتـشون  دمآ 
« .دشاب یم  رتشیب  تسا 

یـسک لام  نآ ، تمحر  ُهن  دون و  هک  دـهد  یم  رارق  تمحر  دـص  نانآ  ماهبا  تشگنا  ود  نیب  دـنوادخ  دـیامن ، هحفاصم  وا  اـب  رگا  و 
.تسا هتشاد  يرگید  هب  تبسن  يرتشیب  ّتبحم  هک  تسا 

؟ دسانش یم  زرم  ّدح و  یتسود  ایآ 

تـسود رایتخا  رد  دیاب  ار  لد  هناخ  مامت  ایآ  دراد ؟ مه  يزرم  ّدح و  ایآ  دـید  دـیاب  دوش ، یم  هتفگ  نخـس  ّتبحم  یتسود و  زا  یتقو 
درادن یبیع  صقن و  چیه  تسا و  لامک  ییابیز و  شدوجو  مامت  بوبحم ، رگا  هک  تسا  نیا  خساپ  ار ؟ نآ  زا  یـشخب  ای  تشاذـگ و 

.دوش هدرپس  وا  هب  لد  همه  هک  دراد  اج  دوش ، یمن  هدید  وا  یگدنز  رد  یهابتشا  اطخ و  و 

همه زا  ناسنا  هب  تبـسن  وا  يزرورهم  هک  يدنوادخ  تسوا ، نآ  زا  هناخ  مامت  دوش ، یمن  هدید  وا  رد  ییابیز  زج  هک  یتسه  دـنوادخ 
تراـهط و هک  ییاـه  ناـسنا  نینچمه  .تسا  یتلادـع  یب  یفاـصنا و  یب  لاـمک  ندادـن ، وا  هب  ار  لد  ماـمت  تـسا ، رتـشیب  تادوـجوم 

روضح دنوادخ  نانآ  یگدنز  ياج  همه  رد  دنتسین و  ادج  دنوادخ  زا  یگدنز  رد  يا  هظحل  هتفرگ و  ار  نانآ  دوجو  مامت  یگزیکاپ ،
لفاغ دنوادخ  زا  هظحل  کی  هک  ییاه  ناسنا  .درادن  يزرم  ّدح و  زین  نانآ  هب  یگدادلد  دنتـسه ، تسود  رـضحم  رد  زین  نانآ  دراد و 

اج همه  دننک و  وا  ینامرفان  ملظ و  یهاک  َِرپ  هزادنا  هب  دنتسین  رضاح  دنتسین و 
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.درادن یتیدودحم  هناخ  رد  هناخ  بحاص  دنتسه و  لد  هناخ  یلصا  نابحاص  دنبلط ، یم  ار  وا  تیاضر  هشیمه  و 

بآ و مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ادـخ ، زیزع  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  شتیب  لها  ربمایپ و  يارب  ار  لد  هناخ  مامت  دوش  یم  رگم 
!؟ درکن بوراج 

مامت رد  تسا و  دودحم  دـنتراهط ، تمـصع و  نادـناخ  هک  وا  رهطم  هزیکاپ و  ناگدـنب  دـنوادخ و  اب  ناشدـنویپ  هک  ینارگید  يرآ ،
رادقم ره  دراد ، تیدودحم  نانآ  يارب  زین  لد  هناخ  دنروخ ، یمن  مشچ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  نانآ ، یگدنز  ياه  شخب 

.دنراد اج  زین  ام  لد  رد  دنا ، هداد  وا  يایلوا  هب  لد  هتفریذپ و  ار  ادخ  یتسود  هک 

بکترم هک  يدنسپان  تشز و  لامعا  هب  تبسن  یلو  تسا ، ام  بلق  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تیب  لها  ادخ و  ناتسود  یتسود  رهم و 
ّتبحم و هک  تساجنیا  مییوج ، یم  يرازیب  ترفن و  دـنناجنر ، یم  دوخ  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  لوسر و  ادـخ و  دـنوش و  یم 

.دریگ یم  رارق  تیبسن  هریاد  رد  هدوبن و  قلطم  يزرورهم  دسانش و  یم  زرم  یتسود 

: دومرف مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  هّمئالا  نماث 

؛(1) ٌعیِطُم َوُهَف  ًاعیِطُم  َّبَحَأ  ْنَمَو  ٍصاع  َوُهَف  ًایِصاع  َّبَحَأ  ْنَم  »

زین وا  درادب ، تسود  ار  يرب  نامرف  هک  یسک  دوش و  یم  بوسحم  راک  تیصعم  زین  وا  درادب ، تسود  ار  يراک  تیـصعم  هک  یـسک 
« .دیآ یم  باسح  هب  رب  نامرف  عیطم و 

یمن راک  تیصعم  صخش  زا  يرازیب  يانعم  هب  ینامرفان  تیصعم و  زا  نتـشاد  ترفن  يرازیب و  هک  تسا  نیا  هّجوت  لباق  قیقد و  هتکن 
رادتسود هک  یسک  دشاب ،

ص:59

ص 241. ج 7 /  راونالاراحب : . 42 - 1

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب تبسن  دتفا ، یم  ناطیش  ماد  رد  یهاگ  دراد و  یگدنز  رد  ییاه  شزغل  یلو  دشاب ، یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها 
.مییامن یم  يزرورهم  وا  دوخ  هب  تبسن  یلو  هداد ، ناشن  يرازیب  ترفن و  شناهانگ  اه و  شزغل 

یم بارـش  تسا ، راکهنگ  امـش  نایعیـش  ناتـسود و  زا  يدرم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  یـسرن  دیز 
ار وا  شدوخ ، زا  هن  دـییوج  يرازیب  شراک  زا  : » دومرف ترـضح  میوج ؟ يرازیب  وا  زا  ایآ  دوش ، یم  هریبک  ناـهانگ  بکترم  دـشون و 

« .دینک ینمشد  شلمع  اب  یلو  دیشاب ، هتشاد  تسود 

دنک و یم  راکنا  ار  ام  هک  تسا  يرفاک  رجاف ، ِقساف  هن ؛ دومرف : ترـضح  رجاف !؟ قساف  مییوگب : وا  هب  میراد  هزاجا  ایآ  مدرک : ضرع 
وا هب  امش  یلو  دهد ، ماجنا  تشز  لمع  هچرگا  دشاب ، رجاف  ِقساف  ام  هعیش  هکنیا  زا  دراد  ابِا  دنوادخ  دنک ، یم  ینمشد  ام  ناتـسود  اب 

.تسا ثیبخ  شراک  یلو  .تسا  ندب  هزیکاپ  حور و  هزیکاپ  تسا ، نمؤم  شدوخ  هک  یسک  راک ، تشز  راکدب  دییوگب :

مغر هب  دـنوادخ  میـشاب و  یـضار  وا  زا  اـم  شلوـسر و  ادـخ و  هـک  یلاـح  رد  رگم  دور  یمن  اـیند  زا  اـم  تـسود  دـنگوس ! ادـخ  هـب 
سرت تسا و  ناما  رد  تشحو  زا  تسا و  هدیـشوپ  وا  تروع  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخ  روشحم  ینارون  يا  هرهچ  اب  ار  وا  شناهانگ ،

هب دوش  كاپ  ناهانگ  زا  هکنیا  اـت  دوش  یمن  جراـخ  اـیند  زا  اـم  تسود  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  همه  نیا  .درادـن و  لد  هب  یهودـنا  و 
هک تسا  نیا  دوش ، یم  ام  تسود  ندش  كاپ  ببـس  هک  يزیچ  نیرتمک  .يرامیب و  ای  دـنزرف  تبیـصم  ای  یناج  یلام و  ررـض  ببس ،

نیمه دوش و  نیگهودنا  هار  نیا  زا  ات  دهد  یم  ناشن  وا  هب  یکانتشحو  يایؤر  دنوادخ 

ص:60

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دـنک ، یم  يریگ  تخـس  وا  رب  گرم  ماگنه  رد  ای  دـنک ، یم  دراو  وا  رب  لطاب  تلود  لها  زا  یـسرت  ای  دوش ، یم  وا  هراّفک  هودـنا 
وا تشحو  هدش و  كاپ  ناهانگ  زا  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمایپ و  هطـساو  هب  هک  دنک  یم  تاقالم  یلاح  رد  ار  دـنوادخ  هجیتن 

.تسا هتشگ  لدب  تینما  هب 

ای تسا ، نیمز  لها  ناهانگ  زا  رت  عیـسو  هک  يدنوادخ  ریگارف  تمحر  ای  دش : دهاوخ  ور  هب  ور  رما  ود  نیا  زا  یکی  اب  زین  نآ  زا  سپ 
ار وا  مالسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمایپ و  تعافش  دریگن  ربرد  ار  وا  ادخ  تمحر  رگا  مالـسلا ؛ امهیلع  نینمؤملاریما  ربمایپ و  تعافش 

(1)« .دش دهاوخ  وا  لاح  لماش  مه  راگدرورپ  ریگارف  تمحر  ناس  نیدب  تفرگ و  دهاوخ  ارف 

نانآ هب  ندومن  یکین  ناگناگیب و  هب  تبسن  ندیزرون  رهم 

ناناملـسم میرک  نآرق  .دراد  ار  دوخ  ياج  مادکره  هکلب  مییامنن ، یکین  نانآ  هب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ناگناگیب  اب  ندرکن  یتسود 
لمع لدع  طسق و  هب  نانآ و  هب  ندرک  یکین  زا  یلو  هتشاد ، رذحرب  تخس  دنریذپب  ار  ناناملسم  ریغ  یتسرپرس  یتسود و  هکنیا  زا  ار 

.تسا هدومنن  عنم  ندرک 

ُّبُِحی َهَّللا  َّنِإ  ْمِْـهَیلِإ  اوُطـِـسُْقتَو  ْمُهوُّرَبـَت  ْنَأ  ْمُکِراـیِد  ْنـِم  ْمُکوُـجِرُْخی  ْمـَلَو  ِنیِّدــلا  ِیف  ْمُکُوِلتاـُقی  ْمـَل  َنـیِذَّلا  ِنَـع  ُهَّللا  ُمُکاـْهنَی  ــال  »
(2) ؛» َنیِطِسْقُملا
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ناتیاه هناخ  زا  ار  امش  دنا و  هدرکن  گنج  هلتاقم و  نید  رد  امش  اب  هک  یناسک  هب  دینک  یکین  هکنیا  زا  ار  امش  دراد  یمن  زاب  دنوادخ 
« .دراد یم  تسود  ار  نارگداد  دنوادخ  انامه  دینک ، يرگداد  نانآ  هب  تبسن  و  دنا ، هدنارن  نوریب 

هکلب دسرن ، نارگید  هب  امش  زا  يریخ  هجو  چیه  هب  دشاب و  ناناملسم  هب  تبسن  طقف  کین  هدیدنسپ و  راک  هک  تسا  هدماین  مالسا  رد 
تیب لـها  لوسر و  ادـخ و  هب  تبـسن  ددرگ و  ناـنآ  تیادـه  بجوـم  تسا  نکمم  ناناملـسم  ریغ  هب  ندـناسر  ریخ  هک  تهج  نیا  زا 

.دشاب یم  لوبق  دروم  هدیدنسپ و  يرما  دننک ، ادیپ  شیارگ  مالسلا  مهیلع 

ام یکین  هجوت و  دروم  تسا ، هدـیرفآ  یگدـنب  يارب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دنتـسه و  ادـخ  ناگدـنب  هک  تهج  نیا  زا  راـفک  نیکرـشم و 
هتفر ههاریب  هب  هار  زا  هدیزرو و  رفک  هک  تهج  نیا  زا  یلو  دننک ، ادخ  یگدنب  هتفرگ ، رارق  یهلا  تیادـه  ریـسم  رد  دـیاش  ات  دنتـسه ،

.دنشاب یم  ام  روفنم  ضوغبم و  دنا ،

ناهارمگ يارب  اعد 

هراشا

یکرابم بش  رد  : » دیامرف یم  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  لیاضف  شخب  رد  لامعألا » لابقإ   » باتک رد  سوواط  نب  دـیس 
مدوخ يارب  روط  نیمه  دـنک و  اعد  اهنآ  يارب  دراد  تسود  ناسنا  لومعم  روط  هب  هک  یناسک  يارب  رحـس  رد  مدوب و  ناضمر  هاـم  زا 
یهلا میرح  دنتسه و  وا  تامعن  یهلا و  تیبوبر  رکنم  هک  یناسک  يارب  ادتبا  تسا  راوازس  دیسر ، مرکف  هب  ناهگان  هک  مدرک  یم  اعد 

.دوش اعد  دنرمش ، یم  فیفخ  ار 
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رتدـب و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ادـخ و  هب  تبـسن  اـهنآ  تیاـنج  اریز  دـنوش ، جراـخ  یهارمگ  نآ  زا  میهاوـخب  هک  هنوـگ  نیا  هب 
ماـقم نینچمه  یهلا و  ماـقم  تشادـگرزب  ياـضتقا  سپ  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  هب  ناـفراع  یـساپسان  زا  رتدـیدش 

دوش و تیاده  ات  مدرک  اعد  یهارمگ  ره  يارب  اذل  .دوش  اعد  دنا ، هدـش  رّرـضتم  رتشیب  هک  یناسک  يارب  ادـتبا  هک  تسا  نیا  شلوسر 
نآ رب  هدـنام و  یقاب  ناشتیادـه  رب  هک  مدومن  اعد  هتفای  هار  ياـه  ناـسنا  يارب  سپـس  ددرگرب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  هب 

(1)« .مدومن اعد  دنتسه ، نم  هب  طوبرم  هک  یناسک  دوخ و  يارب  رخآ  رد  و  ددرگ ، نوزفا 

اهراگدنام هب  تبسن  یتسود  ( 5

، تسا راگدنام  هشیمه  يارب  هک  یناسنا  .تسا  شهوکن  لباق  دنـسپان و  يرما  تسا ، ینتفر  نیب  زا  هک  ییاهزیچ  هب  تبـسن  يزرورهم 
ای تمیقُرپ و  يا  هناخ  ای  هقیتع و  یشرف  هب  نداد  لد  تسین ، هتـسیاش  دنک ، یمن  یهارمه  ار  وا  هشیمه  يارب  هک  يزیچ  هب  شنداد  لد 

اـهب و هک  يزیچ  هب  تسا  ّتبحم  یتسود و  نتخورف  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  ار  ّتنـس  ناونع  هدیـسر و  اـم  هب  ناگتـشذگ  زا  هک  يراـک 
هب ندش  هتسباو  .دشاب  یم  ناسنا  اب  هشیمه  يارب  نآ  یهارمه  نتخورف ، يزیچ  هب  ار  لد  هلماعم و  كالم  .درادن  ار  يراگدنام  شزرا 

.دروآ دهاوخن  لابند  هب  يدوس  هرهب و  يراتفرگ  رسدرد و  زج  دنکب ، لد  وا  زا  دیاب  يزور  هک  يزیچ 

ص:63

ص 385. ج 1 /  لامعالا : لابقا  . 45 - 1

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 78 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

؛(1) ُُهقَرافُم َکَّنِإَف  َْتئِش  ام  ِْببْحَأ  ُدَّمَُحم ! ای  َلاقَف : زَجْوَأَو  ُلِیئَْربَج  ِینَمَّلَع  »

« .دش یهاوخ  ادج  نآ  زا  يزور  یلو  رادب ، تسود  یهاوخ  یم  ار  يزیچ  ره  تخومآ  نم  هب  لیئربج 

نکل دـشاب ، راگدـنام  هک  دزرو  یم  قشع  مه  ییاـهزیچ  هب  دورن ، نیب  زا  دـنامب و  هشیمه  يارب  دراد  تسود  ناـسنا  هک  هنوگ  ناـمه 
ّتبحم و اب  ار  يرمع  دـیامن و  یم  ریـسا  ار  لد  هدیـشک و  اهنآ  يوس  هب  ار  ناسنا  ءایـشا ، يدوبان  انف و  هب  تبـسن  یهجوت  یب  تلفغ و 
دور و رانک  یهجوت  یب  تلفغ و  هدرپ  هک  زور  نآ  رد  یلو  .تسا  يدوبان  ءانف و  شتبقاع  هک  دـنارذگ  یم  يروما  هب  تبـسن  یتسود 

: دیوگ یم  هتشگ ، ینامیشپ  ترسح و  راچد  دنک  هاگن  زیچ  همه  هب  نیبزیت  ینامشچ  اب  ناسنا 

؛(2) ًالِیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  »

« .مدرک یمن  زیچ  نالف  فرص  ار  دوخ  ّتبحم  یتسود و  شاک  يا 

هب يزور  تسا و  یقاب  راگدنام و  هک  دهدب  لد  هبعک  دجسم و  ادخ ، هناخ  هب  دشاب ، هتشاد  تسود  مه  ار  يا  هناخ  ناسنا  تسانب  رگا 
تسا و دوسالا  رجح  هک  دهد  یگنس  هب  لد  دنربب ، ناسنا  زا  لد  گنراگنر ، ياه  گنـس  تسانب  رگا  دهد و  یم  تداهـش  ناسنا  عفن 

(3) .دیامن یم  دیفسور  ار  ناسنا  شتداهش  اب  يزور  یلو  دراد ، هایس  یگنر 
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ادـخ هب  تبـسن  يزرو  قشع  زا  ناشن  هک  دـهد  ینیـسح  تبرت  هب  لد  رتهب  هچ  دـنک ، ریگ  نیمز  ار  ناسنا  یکاخ ، نیمز  تسانب  رگا  و 
.دشاب یم  هاگلتق  لادوگ  رد  هناقشاع  ياه  همزمز  نیرخآ  دهاش  دراد و 

ادخ اب  ار  ناسنا  هک  يدنمـشناد  ملاع و  هب  تبـسن  يزرورهم  هدـیدرگ ، یفرعم  ام  هب  دـنام  یم  ناسنا  يارب  هک  ییاه  ینتـشاد  تسود 
یمورحم ریقف و  ناسنا  دهد ، یم  رـس  دیحوت  دایرف  شملاس  ترطف  هدیدرگن و  تیـصعم  هانگ و  هب  هدولآ  هک  یکدوک  دـیامن ، انـشآ 

.دنراد ار  ناسنا  ّتبحم  راثن  یتسود و  تیلباق  همه  همه و  دنک ، یم  زارد  یتسه  زاین  یب  يوس  هب  زاین  تسد  طقف  هک 

طابترا و هک  یتّقوم  ناتـسود  درادـن ، ار  ناسنا  یگتـسب  لد  شزرا  دراد ، ییاوتحم  یب  نتفر و  نیب  زا  يدوبان و  انف و  يوب  هچنآ  یلو 
.تشاد دنهاوخن  یتیباّذج  دنراد ، ار  وا  يوس  هب  تشگزاب  راظتنا  هداد و  ادخ  هب  لد  هک  ییاه  ناسنا  يارب  دنرادن ، تیدبا  اب  يدنویپ 

رد .تسا  راگدنام  روما  ادخ و  هب  نداد  لد  دنتشادن ، رـس  رد  وا  قشع  زج  دندیـشیدنا و  یمن  قح  هب  زج  هک  ناییاروشاع  هب  نداد  لد 
.تسا ادخ  هار  رد  یتسود  ندرک ، یگدنز  نانآ  دای  هب  تسا و  یتسه  قلاخ  ریسم  رد  نتخیر ، کشا  یناتسود  نینچ  قارف 

مالسلا هیلع  نیسح  هدیرب  رس  رادید  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  قشع 

نب دـیزی  يزور  دـنتخاس ، دـنتخوس و  وا  قارف  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نازیزع  تشذـگ و  یتدـم  البرک ، اروشاـع و  ناـیرج  زا  سپ 
، منک هدروآرب  ما  هداد  هدعو  نم  تسوت و  هتـساوخ  هک  يزیچ  هس  تفگ : تلیـضف  قشع و  راگدای  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  هب  هیواعم 

.نک حرطم 
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هاگن هرهچ  نآ  هب  مهاوخ  یم  تسا ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  میالوم  اـقآ و  يور  رادـید  نم ؛ لوا  هتـساوخ  : » دومرف ترـضح 
نیا یشکب ، ارم  يراد  انب  رگا  موس ؛ هتساوخ  .دینادرگرب  ام  هب  دیدرب ، تراغ  هب  ام  زا  هچنآ  مود ؛ هتـساوخ  .میامن  یظفاحادخ  هدرک و 

« .نادرگرب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مرح  هب  ار  اه  نز 

وت درادن و  ناکما  ردپ  يور  ندید  اما  نادرگرب ، هنیدم  هب  ار  نانآ  تدوخ  مرادن و  نتـشک  لتق و  هب  میمـصت  داد : خساپ  نوعلم  دیزی 
.مهد یم  امش  هب  ار  نآ  تمیق  ربارب  دنچ  نم  هدش ، هدرب  تراغ  هب  هچنآ  اما  دید ، یهاوخن  ار  ردپ  هرهچ  رگید 

تـسد اب  هک  هدوب  ییاهزیچ  اهنآ  نیب  رد  اریز  میهاوخ ، یم  ار  اهنآ  دوخ  هکلب  میهاوخ ، یمن  وت  زا  ار  نآ  تمیق  ام  : » دومرف ترـضح 
رتخد دـنب  ندرگ  سابل و  نینچمه  تسا و  هدوب  اهنآ  نیب  رد  ربمایپ  رتخد  هعنقم  هدـش و  هتفاب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاـف  ربماـیپ ، رتخد 

(1) .دننادرگرب ناشیا  هب  ار  اهنآ  همه  هک  داد  روتسد  نوعلم  دیزی  .ادخ » لوسر 
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 / یتسود ياعدا  کحم و  گنس 

یتسود ياعدا  کحم و  گنس  موس  لصف 

هراشا

ص:67
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هراشا

: یلاعت هَّللا  لاق 

ِینُّبُِحی ُهَّنَأ  َمَعَز  نَم  َبِذَک 

؛ یِّنَع َمان  ُْلیَّللا  ُهَّنَج  اذِإَف 

هدیباوخ بش ، یکیرات  رد  یلو  دراد ، تسود  ارم  دنک  یم  رکف  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد 

.دیآ یمن  نم  غارس  هب  و 

329/13 راحب :

ص:68
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کحَم گنس  تّبحم و  ياعدا 

تـشونرس هدش و  باسح  نید  روحم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، رادروخرب  ییالاب  شزرا  زا  ادـخ  هار  رد  ینمـشد  یتسود و  هک  اجنآ  زا 
رتارف ار  اـپ  اـعدا  رد  اـسب  هچ  دـنوش و  یم  داـیز  ّتبحم  نایعدـم  دـشاب ، یم  نآ  نوهرم  يدـبا  تداعـس  هدروخ و  هرگ  نآ  هب  ناـسنا 

.دننک یم  قشع  ياعدا  هتشاذگ و 

یم مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يادیش  هلاو و  ای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتفیش  ای  مالسلا و  هیلع  یلع  قشاع  ار  دوخ  هک  يدارفا  رایسب  هچ 
ناسنا ات  تسا  کحم  گنـس  کی  هب  جایتحا  هک  تساجنیا  .دننک  یم  رارکت  دوش و  یم  رکذ  ررکم  اهنآ  نابز  رد  ظافلا  نیا  دـنناد و 

هک دـناد  یمن  مه  شدوخ  یتح  تسا و  بکرم  لهج  ای  نیغورد و  ییاعدا  ای  دراد ، تیعقاو  شیاعدا  اـیآ  دـنیبب  دـیامزایب و  ار  دوخ 
.میزادرپ یم  اهنآ  هب  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياه  کحم  گنس  هنیمز  نیا  رد  .درادن  تیعقاو  شیاعدا 

اه ّتبحم  یـضعب  تسین ، ناسکی  همه  اه  ّتبحم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  میورب ، اه  کحم  نیا  غارـس  هب  هکنیا  زا  لبق  هتبلا 
هب دهدن  باوج  اه  ّتبحم  یـضعب  رد  اه  کحم  نیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  اذـل  تسا ، رتدـیدش  یـضعب  دـیدش و  یـضعب  فیعض و 

.تسا فیعض  ّتبحم  هکنیا  رطاخ 
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سأی دیابن  زگره  دادن  خساپ  کحم  گنـس  یتبحم  رد  رگا  تشاد  هجوت  دیاب  زین  دهد و  یم  باوج  اهنآ  همه  دیدش ، ّتبحم  رد  هلب !
تـسا نکمم  اریز  میرادن ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  هب  ّتبحم  ام  سپ  هک : دـنک  ادـیپ  هار  ناسنا  نورد  هب  يدـیماان  و 
شدوخ دیامن و  ادیپ  لح  هار  دنک و  یتکرح  دیاب  دهد ، یمن  باوج  مادک  چیه  دید  صخـش  رگا  دهد ، باوج  رگید  یکحم  گنس 

.دورب ّتبحم  شیادیپ  ياه  هار  غارس  هب  تسه و  هنوگ  نیا  ارچ  هک  دنک  شنزرس  خیبوت و  ار 

ندوب بوبحم  دای  هب  ( 1

يردام دور ، یمن  وا  دای  زا  دنک و  یمن  شومارف  ار  بوبحم  شتبحم ، نازیم  تبـسن و  هب  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  ار  يزیچ  ره  ناسنا 
ایآ تسا ، یلاح  هچ  رد  وا  دنزرف  هک  تسا  رکف  رد  ًامئاد  دورب  رفس  هب  رگا  یتح  دنک  یمن  شومارف  ار  وا  دراد  هقالع  شدنزرف  هب  هک 

ار شدنزرف  دهاوخ  یم  بترم  دیوگ ، یم  نخـس  هک  نارگید  اب  هدشن ؟ ضیرم  ایآ  دنک ؟ یمن  شتیذا  امرگ  امرـس و  ایآ  دراد ؟ اذـغ 
.دراد تسود  یلیخ  ار  سابل  گنر  نیا  دراد ، هقالع  یلیخ  اذغ  نیا  هب  مدـنزرف  درب ، یم  ار  وا  مان  فلتخم  ياه  هناهب  هب  دـنک ، حرطم 

.دیوگ یم  وا  زا  نخس  اج  همه  هصالخ  دهد و  یم  ناشن  شناتسود  هب  دراد ، یم  رب  دوخ  هارمه  ار  وا  سکع 

وا داـی  هب  ینک و  یم  فسوی  زا  تبحـص  ردـقچ  دـنتفگ : وا  هب  هک  تفگ ، فسوی  زا  نخـس  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح 
.ینک یم  كاله  راک  نیا  اب  ار  دوخ  و  دش ، یهاوخ  ضیرم  رخآ  یتسه ،
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(1) ؛» َنیِِکلاْهلا َنِم  َنوُکَت  ْوَأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذَت  ُؤَتْفَت  ِهَّللاَت  اُولاق  »

« .يدرگ كاله  ای  يوش  رامیب  ات  ینک  یم  دای  ار  فسوی  هتسویپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ :

یتسود تّبحم و  هناشن  ادخ  دای 

وا مان  وا و  دای  اب  تسوا و  دای  هب  دور  یم  نوریب  هناخ  زا  دنک ، یم  دای  ار  وا  شا  یتسود  تبسن  هب  تسا  دنوادخ  رادتسود  هک  یناسنا 
عورش وا  مان  اب  دنک  یم  دای  وا  زا  دروخ  یم  اذغ  تسوا ، دای  هب  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ره  دنک ، یم  كرت  ار  هناخ  تسا  هَّللا »  » هک

دنیـشن یم  یتقو  یتح  تسوا ، مان  اب  اج  همه  دور ، یم  ترفاسم  دور ، یم  حـیرفت  هب  دـنک ، یم  هعلاطم  دـناوخ ، یم  سرد  دـنک ، یم 
هب تسوا و  دای  هب  دباوخ  یم  یتقو  یتح  دنیـشن  یم  هلبق  هب  ور  دـشاب و  هبعک  ینعی  وا  هناخ  لباقم  رد  هک  دـنک  یم  باختنا  ار  یناکم 

.دباوخ یم  هبعک  فرط 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

« .تسوا دای  نتشاد  تسود  ادخ  ّتبحم  هناشن  ؛(2)  ِهَّللا ِرْکِذ  ُّبُح  ِهَّللا  ِّبُح  ُهَمالَع  »

ترـضح ِحوَّرلاَو » ِهَِکئالَْملا  ُّبَر  : » تفگ يرگید  کـلم  و  .ٌسوُّدـُق » ٌحوُّبُـس  : » تفگ اـه  هتـشرف  زا  یکی  هدـمآ ، تاـیاور  یـضعب  رد 
هرابود دومرف : دینش ، یتقو  مالسلا  هیلع  میهاربا 

ص:71
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(1) .امش لام  مندب  منادنزرف و  ملاوما و  همه  دییوگب ، رگید  راب  کی  دومرف : هرابود  .مهد  یم  امش  هب  ار  ملام  فصن  نم  دییوگب ،

نم رگا  لاح  .درذگب  وا  رطاخ  هب  دوخ  یتسه  زا  تسا  رضاح  ّبُحم  ناسنا  هک  تسا  شخب  تذل  نانچ  نآ  ندینش  بوبحم  مان  يرآ 
روضح نم  دزن  دیآ و  یم  نم  نهذ  هب  زیچ  همه  منک ، یم  شومارف  ار  وا  تسا ، زامن  هک  طیارـش  نیرتهب  رد  یتح  متـسین  ادـخ  دای  هب 

هقالع نارگید و  اب  یتسود  تسا ، فیعـض  وا  اب  ما  یتسود  متبحم و  هک  دوش  یم  مولعم  دور ، یم  منهذ  زا  ادخ  اهنت  دنک و  یم  ادـیپ 
.ددرگ یم  وا  هب  تبسن  منهذ  روضح  عنام  وا ، ریغ  هب  ندش  دنم 

بوبحم هب  ندیسر  يارب  شالت  ( 2

دـناسرب و تسود  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچره  هک  دـنک  یم  داـجیا  تکرح  وا  رد  دراذـگ ، یمن  مارآ  ار  ّبحم  ناـسنا  یتسود ، ّتبحم و 
لامتحا هک  ار  ییاه  ناکم  دشاب ، وا  اب  دـهاوخ  یم  هکلب  دـنک ، یمن  ریـس  ار  وا  ندوب  بوبحم  دای  اهنت  .ددرگ  لاصو  هب  لیدـبت  قارف 
تـصرف هک  دنک  یم  باختنا  ار  ییاه  نامز  .دنیبب  ار  وا  يا  هظحل  دیاش  دنام  یم  اه  تعاس  دور ، یم  دشاب  اجنآ  شبوبحم  دـهد  یم 

.تسا رادید  يارب  يرتشیب 

.دسرب شیوزرآ  هب  يا ، هظحل  یتعاس ، يزور ، هک  رادید  يارب  دنک  یم  يزیر  همانرب  ردق  نآ  هصالخ 
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رسپ دومرف : وا  هب  دنوادخ  دوب ، نایملاع  دنوادخ  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  نیب  هک  یتاجانم  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ره رگم  .دیآ  یمن  نم  غارـس  هب  دـباوخ و  یم  بش  ماگنه  یلو  دراد  تسود  ارم  دـنک  یم  رکف  هک  یـسک  تسا  هتفگ  غورد  نارمع !
نم اب  دنیآ و  یم  نم  غارس  هب  دسر  یم  ارف  بش  یتقو  هک  دنتسه  یناسک  نم  ناتسود  دنک ؟ تولخ  شتسود  اب  دهاوخ  یمن  یتسود 

(1) .دننک یم  كرد  دوخ  رانک  رد  دننیب و  یم  ارم  ایوگ  هک  دنیوگ  یم  نخس  يا  هنوگ  هب 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوج  تسج و  رد  سیوُا 

ار وا  ّتبحم  یلو  هدـیدن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دـنک ، یم  یگدـنز  دوخ  ردام  هارمه  هکم  زا  رود  يا  هطقن  رد  هک  یناوج 
هار نیا  زا  تسا  ینابرتش  وا  لغش  .دناشک  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  ار  وا  ّتبحم ، دنک  هچ  هدش ؛ وا  قاتـشم  هدرک و  ادیپ 

.دنک یم  هرادا  ار  شردام  دوخ و  یگدنز 

هزاجا تفگ : ردام  موش ؟ لیان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترایز  هب  مور و  هنیدـم  هب  هک  یهد  یم  هزاجا  تفگ : ردام  هب  يزور 
هک دنک  یم  يرامش  هظحل.دیـسر  هنیدم  هب  درک و  یط  ار  ینالوط  ریـسم  وا  .ینامب  هنیدم  رد  زور  فصن  زا  شیب  دیابن  یلو  مهد  یم 

بوبحم هب 

ص:73
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ّبحم ّلک  سیلأ  یّنع ، مان  لیللا  هّنج  اذإف  ینّبحی  ّهنأ  معز  نم  بذـک  نارمع ! نبای  هل : لاـق  نأ  مالـسلا  اـمهیلع  نارمع  نب  یـسوم  هب 

، مهنیعأ نیب  یتبوقع  تّلثمو  مهبولق  نم  مهراصبأ  تلّوح  لیللا  مهّنج  اذإ  یئّآبحأ  یلع  علّطم  نارمع  نبای  اذانأ  اه  هبیبح ؟ هولخ  ّبحی 
کینیع نمو  عوضخلا  کندـب  نمو  عوشخلا  کـبلق  نم  یل  به  نارمع ! نباـی  .روضحلا  نع  ینوـمّلکیو  هدـهاشملا  نع  ینوبطاـخی 

« .ًابیجم ًابیرق  یندجت  ّکنإف  ینعداو  لیللا  ملظ  یف  عومدلا 
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ربمایپ درک  ربص  یتدم  دوبن ، هناخ  رد  ادـخ  ربمایپ  یلو  دیـسر ، هناخ  هب  تفرگ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هناخ  غارـس  دـسرب ، دوخ 
.تشگرب اذل  دنک ؟ هچ  يدرگرب ، دوز  دیاب  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  ردام  .دماین 

مان سیوا  هک  یناـبرتش  دـنتفگ : منیب »؟ یم  هناـخ  نیا  رد  هک  تسیک  رون  نیا  : » دومرف دـمآ ، لزنم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
(1)« .تفر تشاذگ و  هیده  ار  رون  نیا  ام  هناخ  رد  : » دومرف .تشگرب  دمآ و  اجنیا  تشاد 

، ّتبحم یلو  هدـیدن ، ار  ربمایپ  مه  سیوا  هدـیدن و  ار  وا  هک  یلاـح  رد  درک  یم  داـی  سیوا  زا  ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
: دومرف ربمایپ  .تسا  هدومن  رارقرب  ار  طابترا 

؛(2) ِنَرَْقلا ُْسیَوُأ  ای  َْکَیلِإ  ُهاقْوَشاو  ِنَرَْقلا ، ِلَِبق  ْنِم  ِهَّنَْجلا  ُِحئاوَر  ُحوُفَی  »

« .دناسرب وا  هب  ارم  مالس  دنک  تاقالم  ار  وا  هک  ره  سیوا ! يا  مراد  وت  هب  قایتشا  ردقچ  دزو ، یم  نرق  بناج  زا  تشهب  يوب 

هک دـناسرب  یـسک  هب  ار  دوخ  تسناوت  اه  لاس  زا  سپ  یلو  دوش ، لیان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  رادـید  هب  تسناوتن  وا  دـنچره 
.دیناسر مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  دوخ  نیفص  گنج  رد  يرآ  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ناج 

هتـسب و گرم  نامیپ  نم  اب  یگمه  دیـسر و  دـنهاوخ  هفوک  قیرط  زا  رفن  رازه  : » دومرف هرـصب  یکیدزن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
« .درک دنهاوخ  مالعا  نم  باکر  رد  ندش  هتشک  نتشک و  يارب  ار  دوخ  یگدامآ 

ص:74
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ومع و رسپ  هک  سابع  نبا  .دوب  رفن  هن  دون و  دصهن و  اهنآ  دادعت  یلو  دندرک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  یهورگ  هک  دیـشکن  یلوط 
نم ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : یم  تشاد ، تکرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهورین  نایم  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صاخ  نارای  زا 
نیا نافلاخم  تسا  نکمم  اریز  دیسرن ، رفن  رازه  هب  تیعمج  نیا  هرامـش  ارچ  هک  تفرگ  ارم  بارطـضا  متفر و  ورف  بجعت  رد  تخس 

هب دیسر و  هار  زا  یشوپ  هنیمشپ  حّلـسم و  درم  ناهگان  یلو  دننک ، غیلبت  مالـسلا  هیلع  یلع  هیلع  رب  هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  ییوگـشیپ 
، دش بایفرش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روضح 

.منک تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  تفگ : - 

؟ ینک یم  تعیب  یساسا  هچ  رب  - 

.ددرگ امش  بیصن  يزوریپ  هکنیا  ای  مراپسب  ناج  هک  یماگنه  ات  وت  باکر  رد  يراکادف  هزرابم و  وت و  نامرف  زا  يوریپ  ساسا  رب  - 

؟ تسیچ وت  مسا  - 

.سیوا - 

!؟ ینرق سیوا  - 

! یلب - 

ینرق سیوا  وا  مان  هک  منک  یم  تاقالم  ار  وا  تّما  زا  یصخش  نم  هک  هداد  ربخ  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ربکا ، هَّللا  - 
(1) .دسر یم  تداهش  هب  ادخ  هار  رد  وا  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  بزح  ياضعا  زا  وا  تسا و 
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ّتبحم ددرگ و  لیان  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رادید  هب  تسناوت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  قارف  لّمحت  اه  لاس  زا  سپ  وا  يرآ ،
.دراذگب شیامن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  یقیقح ، بوبحم  هب  ندیسر  تداهش و  ریسم  رد  ار  ادخ  قشع  و 

مالسلا هیلع  يدهم  يوج  تسج و  رد 

همحر سوواط  نب  دیس  دنکن !؟ شالت  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  یلو  دشاب ، هتشاد  ّتبحم  شموصعم  ناماما  هب  تبسن  ناسنا  دوش  یم  ایآ 
تیصو و دناوخب  ار  باتک  نیا  هک  یسک  ره  تردارب و  وت و  هب  دمحم ! مدنزرف  يا  دسیون : یم  دراد  شدنزرف  هب  هک  یتیـصو  رد  هللا 

لوق هک  هدومرف  نایب  مالسلا  هیلع  يدهم  ام  يالوم  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  هچنآ  تیاعر  ظفح  هب  منک  یم  شرافس 
.دراد تفلاخم  نانآ  هدیقع  اب  هریثک  تاهج  زا  ترضح  نآ  هرابرد  مدرم  زا  يرایسب  لمع  و 

زیچ نآ  هّجوتم  هراب  کی  ناشیا  نطاب  رهاظ و  دوش ، دوقفم  نانآ  زا  یمهرد  ای  یبسا  ای  يدـبع  رگا  هک  میا  هدـید  ررکم  هلمج  نآ  زا 
(1) .دنشاب رثأتم  ترضح  نآ  روهظ  ریخأت  رد  هک  مدیدن  اما  دنیامنب ، ار  دهج  ّدج و  لامک  نآ ، ندرک  ادیپ  رد  تسا و 

تاقالم ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  دنور  یم  ادخ  هناخ  ترایز  جح و  هب  رفـس  تسیب  دودـح  رایزهم ، نب  یلع  لثم  يدارفا  اسب  هچ 
...و دوش  لصاح  نانآ  يارب  تاقالم  ات  دنور  یم  هلهس  دجسم  هب  هبنشراهچ  ياه  بش  لاس  کی  تدم  دننک ،
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هب ای  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ترایز  هب  راب  کـی  یلاـس  طـقف  هن  دورب ، وا  ربق  تراـیز  هب  دـنک  یم  راداو  ار  ناـسنا  بوبحم ، یتسود 
نیا دنک ، یم  هزات  يرادید  هدومن و  هدافتـسا  نآ  زا  دوش  ادیپ  هک  یتصرف  ره  هکلب  دورب ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز 

.تسا ّتبحم  هناشن  اهراک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج 

زج دـیایب ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  هب  دـنک و  تکرح  هک  درک  راداو  ار  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  هک  يزیچ  نآ  ایآ 
!؟ دوب وا  یتسود  ّتبحم و 

رباج میدـش  البرک  دراو  یتقو  میتفر ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  يارب  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  اـب  دـیوگ : یم  هیطع 
ار دوخ  ندـب  تخادـنا و  شود  رب  يا  هماج  تسب و  رمک  هب  يا  هماـج  مرحم  یـصخش  دـننامه  درک و  لـسغ  تفر و  تارف  کـیدزن 

.دش ربق  کیدزن  ات  تفگ  یم  ادخ  رکذ  تشاد  یمرب  هک  یماگ  ره  درک ، رطعم 

شوـه هب  متخیر ، وا  رب  بآ  .داـتفا  ربـق  يور  شوـهیب  بوـبحم ) هب  ندیـسر   ) دیـسر ربـق  هب  یتـقو  .نابـسچب  ربـق  هب  ارم  تفگ : نم  هب 
؟ دهد یمن  ار  تسود  باوج  تسود  ایآ  تفگ : سپس  نیسح ! ای  تفگ : هبترم  هس  سپ.دمآ 

یتالمج سپس  .تسا  هداتفا  هلصاف  ترـس  ندب و  نیب  هدش و  هدیرب  تیاه  گر  هک  یلاح  رد  یهد  یم  باوج  هنوگچ  تفگ : سپس 
هچنآ رد  میتسه  کیرش  امش  اب  ام  نیسح ! باحصا  يا  تفگ : هاگ  نآ  .درک  مالس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  رب  تفگ و  ار 

.دیدش دراو 
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هویب ام  نارسمه  دندشن و  میتی  نامنادنزرف  میدزن و  ریـشمش  نانآ  دننامه  میتفرن و  دنتفر ، اهنآ  هک  ار  یهار  نآ  ام  رباج ! تفگ : هیطع 
.دنتشگن

یم روشحم  نانآ  اب  درادب  تسود  ار  یموق  هک  یسک  : » دومرف یم  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوخ  بیبح  زا  تفگ : رباج 
نآ رب  شباحـصا  نیـسح و  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  مباحـصا  نم و  ّتین  هک  دنوادخ  هب  مسق  .تسا » کیرـش  نانآ  اب  لمع  رد  دوش و 

ار دمحم  لآ  هک  یسک  رادب  تسود  منک : شرافس  ار  وت  مهاوخ  یم  منیبن ، ار  وت  رفـس  نیا  زا  دعب  دیاش  هیطع ! تفگ : سپـس  .دندوب 
دمحم لآ  تسود  اب  دشاب ، زامن  ای  هزور  ِتدابع  رد  رایسب  ولو  دراد ، یم  نمشد  ار  دمحم  لآ  هک  یـسک  رادب  نمـشد  دراد ، تسود 

لآ ینعی  اهنآ  ناتـسود  هک  یتسرد  هب  .تسا  راوتـسا  ّتبحم  رد  اهنآ  رگید  مدق  دزرلب ، شزغل  هب  اهنآ  زا  یمدـق  رگا  اریز  نک ، ارادـم 
(1) .منهج رد  اهنآ  نانمشد  دنور و  یم  تشهب  هب  مالسلا  مهیلعدمحم 

ص:78

ربـق نیرئاز  هللا  همحر  يراـصنألا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  عم  تجرخ  لاـق : یفوـعلا  هّیطع  نع  « ؛ ص 130 ج 68 /  راونالا : راـحب  . 58 - 1
يدـترا رازإب و  زرتئا  مث  لستغاف  تارفلا  ئطاش  نم  رباج  یند  ءآلبرک ، اـندرو  اّـملف  مالـسلا ، مهیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

ّرخف هتسملأف ، هینـسملَأ ! لاق : ربقلا  نم  یند  اذإ  یتح  هَّللا  رکذ  ّالإ  هوطخ  طخی  مل  ّمث  هندب  یلع  اهرثنف  دعـس ، اهیف  هّرـص  حتف  ّمث  رخآب ،
ّینأو لاق : ّمث  هبیبح ؟ بیجی  بیبح ال  لاق : ّمث  ًاثالث  نیـسح ! ای  لاق : ّمث  قافأف ، ءآـملا  نم  ًائیـش  هیلع  تشـشرف  هیلع ، ًاّیـشغم  ربقلا  یلع 
نباو نینمؤملا  دّیس  نباو  نیّیبنلا  نبا  ّکنأ  دهشأف  .کسأرو  کندب  نیب  قّرفو  کجابثأ  یلع  کجادوأ  تطحـش  دقو  باوجلاب  کل 

دقو اذکه  نوکت  کل ال  امو  ءآسنلا ، هدّیس  همطاف  نباو  ءآبقنلا  دّیس  نباو  ءآسکلا ، باحـصأ  سماخو  يدهلا  لیلـسو  يوقتلا ، فیلح 
ّنأ ریغ  ًاتّیم  تبطو  ًاّیح  تبطف  مالسإلاب ، تمطفو  نامیإلا  يدث  نم  تعضرو  نیقّتملا  رجح  یف  تّیبرو  نیلـسرملا  دّیـس  ّفک  کتذغ 
هیلع یضم  ام  یلع  تیضم  ّکنأ  دهـشأو  .هناوضرو  هَّللا  مالـس  کیلعف  کل ، هریخلا  یف  هکاش  الو  کقارفل  هبّیط  ریغ  نینمؤملا  بولق 

مالـسلا هیلع  نیـسحلا  ءآـنفب  ّتلح  یّتلا  حاورـألا  اـهّیأ  مکیلع  مالـسلا  لاـقو : ربـقلا  لوح  هرـصبب  لاـج  مث  .اـّیرکز  نب  ییحی  كوخأ 
، نیقیلا مکاتأ  یتح  هَّللا  متدبعو  نیدحلملا  متدهاجو  فورعملاب  مترمأو  هوکزلا  متیتآو  هولـصلا  متمقأ  مّکنأ  دهـشأ  هلحرب ، تخانأو 

ملو ًالبج  لعن  ملو  ًایداو  طبهن  ملو  فیکو ! رباجل : تلقف  هّیطع : لاـق  .هیف  متلخد  اـمیف  مکاـنکراش  دـقل  ّقحلاـب  ًادّـمحم  ثعب  يذـّلاو 
یبیبح تعمـس  هّیطع ! ای  یل : لاقف  جاوزـألا ؟ تلمرأو  مهدـالوأ  تّمتواو  مهنادـبأو  مهـسوؤر  نیب  قّرف  دـق  موقلاو  فیـسب ، برـضن 

یتّین ّنأ  ًاّیبن ! ّقحلاب  ًادّـمحم  ثعب  يذـّلاو  مهلمع ،» یف  كرـشأ  موق  لمع  ّبحأ  نمو  مهعم  رـشح  ًاـموق  ّبحأ  نم  : » لوقی هَّللا  لوسر 
! هّیطع ای  یل : لاقف  قیرطلا ، ضعب  یف  انرص  اّملف  نافوک ، تایبأ  وحن  یب  اوذخ  هباحصأو ، نیـسحلا  هیلع  یـضم  ام  یلع  یباحـصأ  هّینو 
، مهضغبأ ام  دمحم  لآ  ضغبم  ضغبأو  مهّبحأ  ام  دمحم  لآ  ّبحم  ببحأ  کیقالم ، هرفـسلا  هذه  دعب  یّننأ  ّنظأ  امو  کیـصوأ ؟ له 

یلإ دوعی  مهّبحم  ّنإف  مهتّبحمب ، يرخُأ  مهل  تتبث  مهبونذ ، هرثکب  مدق  ّلزت  نإ  ّهنإف  دمحم ، لآ  ّبحمب  قفرأو  ًاماّوق ، ًاماّوص  ناک  نإو 
« .راّنلا یلإ  دوعی  مهضغبمو  هّنجلا 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

رانک هب  دشاب ، اهنآ  تداهش  زا  دعب  رادید  نیا  ول  دوش و  یم  اهنآ  رادید  يارب  تکرح  بجوم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  یتسود 
.تسا ناسنا  ّتبحم  هناشن  نتفر  ماما  ربق 

؟ يور یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  زور  ره  ایآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ریدس  مان  هب  یـصخش 
: دومرف .هن  مدرک : ضرع  يور ؟ یم  راب  کی  یهام  دومرف : .هن  مدرک : ضرع  يور ؟ یم  راـب  کـی  يا  هتفه  دومرف : .هن  مدرک : ضرع 

(1) .دینک یم  افج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  ردقچ  دومرف : .تسا  نینچ  یهاگ  مدرک : ضرع  يور ؟ یم  راب  کی  یلاس 

شدوخ هب  اما  دورب ، مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  رادـید  هب  تشاد  تسود  دوب ، مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  ناـگداون  زا  هَّللا  دـیبع  نب  یلع 
یم ترـضح  تدایع  هب  مدرم  دـش و  ضیرم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  يزور  هکنیا  ات  .دـش  یم  عناـم  ماـما  تمظع  داد و  یمن  هزاـجا 

.تفر ماما  رادید  هب  تدایع  هناهب  هب  مه  وا  دنتفر ،

ص:79

.ال تلق : موی !؟ ّلک  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  روزت  ریدس ! ای  مالسلا : هیلع  هَّللا  دبعوبأ  لاق  « ؛ ص 6 ج 101 /  راونالا : راحب  . 59 - 1
ای لاق : .کلذ  نوکی  دق  تلق : هنـس ؟ ّلک  یف  هروزتف  لاق : .ال  تلق : رهـش !؟ ّلک  یف  هروزت  لاق : .ال  تلق : هعمج !؟ ّلک  یف  هروزت  لاق :

نیـسحلا ربقل  ًاراّوز  نورتفی  نوثریو ال  نوکبی  ًاربغ  ًاثعـش  کلم  فلأ  هَّلل  ّنأ  تملع  اـمأ  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلاب  مکاـفجأ  اـم  ریدـس !
« .هراز نمل  مهباوثو 
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اّما دوب ، شخب  تّذل  یلیخ  وا  يارب  رادید  نیا  .دندرک  مارتحا  وا  هب  یلیخ  دندید ، ار  وا  یتقو  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 
ترضح یتقو  درک و  یم  هراظن  ار  ماما  هدرپ ، تشپ  زا  وا  رسمه  .دندمآ  وا  تدایع  يارب  ماما  دش و  رامیب  شدوخ  هک  دیـشکن  یلوط 

تسد ناکم  نآ  رب  دیـسوب و  یم  دوب  هتـسشن  اجنآ  رد  ترـضح  هک  ار  یلحم  ترـضح ، هب  هقالع  تّدش  رطاخ  هب  دش  جراخ  لزنم  زا 
(1) .دراد يراثآ  نینچ  ّتبحم  يرآ  .دیشک  یم 

اه یتخس  رد  بوبحم  زا  ندشن  ادج  ( 3

، دنک ادج  بوبحم  زا  ار  ناسنا  اسب  هچ  دسرب ، تسود  زا  رگا  ًاصوصخم  یگدنز  تالکـشم  اه و  یتخـس  دشاب ، فیعـض  رگا  ّتبحم 
زا هچ  ره  دـیوگ : یم  دوش و  یم  نیریـش  وا  ماک  رد  اه  یتخـس  یتح  هدرک و  لّمحت  لباق  ار  اه  یتخـس  دـیدش ، ّتبحم  هک  یلاح  رد 

.تسوکین دسر  تسود 

ص:80

نب نیسحلا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  ّیلع  یل  لاق  لاق : رفعج  نب  نامیلـس  نع  « ؛ ص 222 ج 49 /  راونألا : راحب  . 60 - 1
؟ کلذ نم  کعنمی  امف  تلق : .هیلع  ملـسأ  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  یبأ  یلع  لخدأ  نأ  یهتـشأ  مالـسلا : مهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
: ُتلقف هَّللا  دیبع  نب  یلع  تیقلف  سانلا ، هداع  دقو  هفیفخ  هّلع  مالسلا  هیلع  نسحلاوبأ  ّلتعاف  لاق : .هیلع  یّقتأو  هل  هبیهلاو  لالجإلا  لاق :

یلإ ءآجف  لاق : .مویلاف  هیلع  لوخدلا  تدرأ  نإف  سانلا ، هداع  دقو  هفیفخ  هّلع  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبأ  ّلتعا  دـق  دـیرت ، ام  كءآج  دـق 
هَّللا دـیبع  نب  ّیلع  کلذـب  حرفف  میظعتلاو ، هلزنملا  نم  ّبحی  ام  ّلـکب  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبأ  هیقلف  ًادـئاع ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ 

انجرخ اّملف  تیبلا ، یف  ناک  نم  جرخ  یتح  سلجف  هعم  انأو  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبأ  هداعف  هَّللا ، دیبع  نب  ّیلع  ضرم  ّمث  .ًادیدش  ًاحرف 
عـضوملا یلع  ّتبکناو  تجرخ  جرخ  اّملف  هیلإ ، رظنت  رتسلا  ءآرو  نم  تناک  هَّللا  دـیبع  نب  ّیلع  هأرما  هملـس  ّمأ  ّنأ  انل  هـالوم  ینتربخأ 

، هملـس ّمأ  تلعف  امب  ینربخأف  هَّللا  دـیبع  نب  ّیلع  یلع  تلخد  ّمث  نامیلـس : لاق  .هب  حّـسمتتو  هّلبقت  ًاـسلاج ، هیف  نسحلاوبأ  ناـک  يذـّلا 
ّیلع دـلو  ّنإ  نامیلـس ! ای  هّنجلا ، لهأ  نم  هدـلوو  هتأرماو  هَّللا  دـیبع  نب  ّیلع  ّنإ  نامیلـس ! ای  لاـق : مالـسلا  هیلع  نسحلاوبأ  هب  تربخف 

« .ساّنلاک اونوکی  مل  رمألا  اذه  هَّللا  مهفّرع  اذإ  مالسلا  امهیلعهمطافو 
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!؟ دهاک یم  هدرک ، یم  یگدیسر  وا  هب  ّبترم  هدیباوخن و  دنزرف  هیرگ  زا  حبص  ات  هک  يردام  ّتبحم  زا  لفط  ياه  یتخس  ایآ 

!؟ دوش یم  هتساک  شتبحم  زا  هدیشک  شضیرم  دنزرف  يدوبهب  يارب  اسرف  تقاط  تامحز  هک  يردپ  ایآ 

نانآ ّتبحم  زا  دنا ، هدرک  یگدیـسر  وا  هب  ردام  ردپ و  هتـشذگ و  اه  لاس  هدمآ و  ایند  هب  جلف  لولعم و  هک  يدنزرف  ياه  یتخـس  ایآ 
!؟ دهاک یم 

هب هکلب  هدرکن ، كرت  ار  هار  دشاب ، دایز  شتبحم  رگا  دنیبب ، یتخـس  ناسنا  ردـق  ره  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادـخ و  هار  رد 
یم تسد  زا  ار  شدـنزرف  يا  هثداـح  رثا  رب  هار  نیب  رد  دور و  یم  ناـماما  زا  یکی  تراـیز  هب  هک  یـسک  .دوـش  یم  هدوزفا  وا  ّتبحم 

یمن دشاب ، دایز  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  شتبحم  هقالع و  رگا  دنک ، یم  یفداصت  دروخ و  یم  وا  هب  یلام  تراسخ  ای  دهد ،
!؟ دش نینچ  ارچ  دیوگ :

متاح نب  يدع  ناتساد 

هفرط و مان  هب  شنادنزرف  زا  رفن  هس  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  صلخم  ناوریپ  زا  یکی  متاح  نب  يدع 
.دندش دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیّفص  گنج  رد  فراط  فیرط و 

یخلت هرطاخ  هکنیا  يارب  وا  دش ، هجاوم  هیواعم  اب  دیهـش  هس  ردـپ  نیا  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دـعب  اه و  لاس  زا  سپ 
؟ دـنیاجک تنارـسپ  تفگ : وا  هب  تسا ، هدـید  ناـیز  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادـفرط  زا  هک  دریگب  فارتـعا  وا  زا  دوش و  دـیدجت  شیارب 

؟ دندش هچ  تنارسپ 

ص:81

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگن ار  دوخ  نارـسپ  درکن ، تیاعر  وت  قح  رد  ار  فاصنا  یلع  تفگ : .دـندش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  شیپاشیپ  نیّفـص  رد  تفگ :
.دندش هتشک  وت  نارسپ  تشاد و 

رد يراومهان  نخـس  هکنیا  زا  تسا  رت  ناسآ  ام  رب  گرم  تارکـس  موقلح و  عطق  هک  نادـب  هیواعم ! يا  داد : باوج  متاـح  نب  يدـع 
.میونشب مالسلا  هیلع  یلع  دروم 

راک زا  وا  هب  تبـسن  ار  شبلق  دنک و  ادج  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  وا  دناوت  یمن  دراد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هقالع  یلیخ  دـید  هیواعم 
هیلع یلع  تایـصوصخ  فاصوا و  زا  يرادـقم  یناوت  یم  دز : ادـص  هدرک ، بوذـجم  ار  وا  نینچ  نیا  هک  تسیک  یلع  نیا  دزادـنایب !
هیلع یلع  يدرف  تایـصوصخ  زا  يرادقم  مه  وا  درک ، رارـصا  هیواعم  .رادب  روذـعم  ارم  هیواعم ! يا  تفگ : ییوگب ؟ میارب  ار  مالـسلا 

.درک نایب  ار  مالسلا 

وا ياذغ  سابل و  درمشرب ، ار  وا  قح  هب  ياه  تواضق  تفگ ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  هنابـش  ياه  تاجانم  درک ، رکذ  ار  ادخ  اب  وا  هطبار 
ار نسحلاوبا  ادخ  تفگ : درک و  كاپ  ار  اه  کشا  شـسابل  نیتسآ  اب  دش ، يراج  هیواعم  کشا  هک  تفگ  ردـق  نآ  درک و  حرطم  ار 

.دوب نینچ  نیا  هلب ، دنک ! تمحر 

مالسلا هیلع  یلع  قارف  رد  هنوگچ  تفگ : .تسوا  هتخوسلد  قشاع  هکلب  مالسلا ، هیلع  یلع  تسود  اهنت  هن  متاح  نب  يدع  دید  هیواعم 
یگـشیمه شا  یتحاران  دوش و  یمن  مامت  شا  هیرگ  دنربب ، رـس  شناماد  رد  ار  شدنزرف  هک  يردام  ربص  لثم  تفگ : ینک ؟ یم  ربص 

.تسا

ار مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دراذـگ  یم  راـگزور  رگم  داد : خـساپ  ینک ؟ شوـمارف  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  دوـش  یم  اـیآ  تـفگ : هیواـعم 
(1) !؟ منک شومارف 

ص:82

هنیب ینعی  تافرطلا  نیأ  يدع ! ای  لاقف : نایفس  یبأ  نب  هیواعم  یلع  لخد  متاح  نب  ّيدع  ّنإ  « ؛ ص 170 ج 2 /  راحبلا : هنیفس  . 61 - 1
مّدـق ذإ  بلاط ، یبأ  نبا  کفـصنأ  ام  لاقف : مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يدـی  نیب  نیّفـص  موی  اولتق  لاق : .هفرط  ًافراطو  ًاـفیرط 

: لاق .کیفعأ  ال  لاق : .ینیفعت  نأ  تیأر  نإ  لاقف : .ًاّیلع  یل  فص  لاق : .تیقبو  لتق  ذإ  اّیلع  انأ  تفـصن  ام  لب  لاـق : .هینب  رّخأو  کـینب 
ایندلا نم  شحوتسی  هیحاون ، نم  ملعلاو  هبناوج  نم  همکحلا  رّجفنت  ًالـصف ، مکحیو  ًالدع  لوقی  يوقلا ، دیدش  يدملا  دیعب  هَّللاو  ناک 

، یـضم ام  یلع  هیّفک  ّبلقیو  الخ  اذإ  هسفن  بساحی  هرکفلا ، لـیوط  هعمدـلا  زیزع  هَّللاو  ناـکو  هتـشحوو  لـیللاب  سنأتـسیو  اـهترهزو 
اّنم هبرقو  انل  هبیرقت  عم  نحنو  هانیتأ  اذإ  انیندـیو  هانلأس  اذإ  انبیجی  اندـحأک ، انیف  ناکو  نشخلا  شاعملا  نمو  ریـصقلا  سابللا  نم  هبجعی 

فاخی ـال  نیکاـسملا ، یلإ  ّببحتیو  نیدـلا  لـهأ  مّظعی  موظنلا ، ؤلؤللا  نعف  مّسبت  نإـف  هتمظعل ، هیلإ  اـننیعأ  عفرن  ـالو  هتبیهل  همّلکن  ـال 
هعومدو هموجن  تراغو  هلابرـس  لیللا  یخرأو  هبارحم  یف  لثم  دقو  هلیل  هتیأر  دقل  مسقُأف  هلدـع ، نم  فیعـضلا  سأیی  الو  هملظ  ّيوقلا 

ّیلإ مأ  تضّرعت  ّیلإ  ایند  ای  لوقی : وهو  هعمـسأ  نآلا  ّینأکف  نیرخلا ، ءآـکب  یکبیو  میلـسلا  لـملمت  لـملمتی  وهو  هتیحل  یلع  رداـحتت 
دعبو دازلا  هّلق  نم  هآ  ریـسی ، كرطخو  ریقح  کشیعف  کیف ، یل  هعجر  ًاـثالث ال  کـتقّلط  دـق  کـنیح ، ناـح  ـال  يریغ ، يّرغ  تلبقأ ،
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كربص فیکف  کلذـک ، ناک  نسحلابأ ! هَّللا  محری  لاق : ّمث  هّمکب ، امهفثننی  لعجو  هیواـعم  اـنیع  تفکوف  لاـق : .سینـألا  هّلقو  رفـسلا 
ینکرتی لهو  لاق : هل ؟ كرکذ  فیکف  لاق : .اهتربع  نکـست  الو  اهتعمد  یقرت  یهف ال  اهرجح ، یف  اهدـلو  حـبذ  نم  ربصک  لاـق : هنع ؟

« .هاسنأ نأ  رهدلا 
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، دوش یم  راومه  ناـسنا  رب  یگدـنز  ياـه  يراومهاـن  ماـمت  درادـن و  یموهفم  ناـسنا  يارب  یتخـس  دـش ، ادـیپ  بلق  رد  یتقو  ّتبحم 
تیب لها  لوسر و  ادـخ و  ّتبحم  هارمه  یلو  يّدام  تاناکما  نودـب  یگدـنز  .دوش  یم  ناسآ  لهـس و  يداـم  تاـناکما  زا  نتـشذگ 

.رات هریت و  ییایند  ینعی  بوبحم ، زا  يادج  یلو  ندوب  تمعن  رد  قرغ  و  زیچ ، همه  ینعی  مالسلا  مهیلع 

ردپ و دوب و  هافر  رد  يّدام  تاناکما  رظن  زا  هک  تفرگ  رارق  یناوج  بلق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ّتبحم  رگید ؛ يا  هنومن 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ار  وا  ّتبحم ، یلو  دنداد ، یم  حیجرت  ار  وا  رگید ، نادنزرف  رب  دنتـشاد و  هقالع  یلیخ  وا  هب  تبـسن  ردام 

.دروآ مالسا  درک و  کیدزن  هلآو 

هیلع هللا  یلصادخ  ربمایپ  فلاخم  نوچ  ردام  ردپ و  درک ، تماقتسا  یلو  دش ، هجاوم  ردام  ردپ و  تفلاخم  اب  ندش ، ناملسم  رطاخ  هب 
.داتفا یتخس  هب  یگدنز  رظن  زا  هک  يروط  هب  دنتخاس  هرهب  یب  تاناکما  زا  ار  وا  هدومن و  درط  ار  دوخ  دنزرف  دندوب ، هلآو 

ص:83
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لوسر يزور  هک  تفرگ  رارق  یتخـس  رد  ردـق  نآ  دیـشوپ ، یم  تمیق  نارگ  کیـش و  ياه  ساـبل  هشیمه  هفاـیق و  شوخ  هک  یناوج 
بلق دنوادخ  هک  یسک  هب  دینک  هاگن  : » دومرف .تشاد  نت  رد  شزرا  مک  سابل  هک  یلاح  رد  درک  هاگن  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

ادـخ و ّتبحم  یلو  تشاد ، ار  اـه  یندیـشون  اـه و  یکاروخ  نیرتهب  رداـم  ردـپ و  راـنک  رد  هک  تسا  یـسک  وا  هدومن ، ینارون  ار  وا 
(1)« .دیناشک دینیب ، یم  هک  زور  نیا  هب  ار  وا  شلوسر ،

ياـه ناوج  غارـس  هب  هکلب  دـیناشک ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  يوس  هب  ار  وا  ّتبحم ، اـهنت  هن  دوـب ، ریمع  نب  بعـصم  وا  يرآ ؛
هنیدـم ناناملـسم  دوب ، هکم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  ینامز  .دومن  انـشآ  دوخ  بوبحم  اب  زین  ار  ناـنآ  تفر و  مه  رگید 

ات داتـسرف  هنیدم  هب  دوب ، هدشن  جراخ  دوخ  رهـش  هکم ، زا  زونه  هک  ار  يریمع  نب  بعـصم  ادـخ  ربمایپ  دـندومن ، نآرق  ملعم  ياضاقت 
هب داهن و  رـس  دوخ  ّتبحم  هار  رد  دـُحا  گنج  رد  تبقاع  درک و  بسک  يدایز  ياه  تیقّفوم  هار  نیا  رد  دزومایب و  ناـنآ  هب  ار  نآرق 

.دمآ لیان  قوشعم  هار  رد  تداهش  ضیف 

یموصعم ناماما  نینچ  نیا  هک  هداهن  ام  رب  یتّنم  هچ  دنوادخ  هک  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  دنیب و  یم  خـیرات  رد  ناسنا  ار  یبیجع  بلاطم 
.تسا هدومن  نانآ  ّتبحم  هب  رختفم  ار  ام  هداد و  رارق  ام  يارب 

ص:84

شبک باهإ  هیلعو  ًالبقم  ریمع  نب  بعصم  یلإ  رظن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنأ  « ؛ ص 156 ج 10 /  دیدحلا : یبأ  نبا  حرش  . 62 - 1
ماعطلا بیطأـب  هناوذـغی  نیوبأ  نیب  هتیأر  دـقل  هبلق ، هَّللا  رّون  دـق  يذـّلا  لـجرلا  یلإ  اورظنا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـقف  هب ، قطنمت  دـق 

« .نورت ام  یلإ  هلوسرو  هَّللا  ّبح  اعدف  بارشلاو ،
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رد رگید  ياه  ّتبحم  دـشاب  رتشیب  اهنآ  اب  ییانـشآ  هچره  دوش و  یم  یگدادـلد  بجوم  نانآ  اـب  ییانـشآ  نیرتمک  هک  ییاـه  ناـسنا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هک  تسین  تهج  یب  ددرگ و  یم  رت  گـنر  مک  ناـسنا  هدـید  رد  معط و  یب  ناـسنا ، هقئاذ 

.تسا هدومن  هیصوت  دوخ  تلاسر  دزم  رجا و  ناونع  هب  ار  ناشتّبحم  تّدوم و 

رپ نانآ  ّتبحم  زا  ار  دوخ  بلق  میتخانـشن و  ار  ییاه  ناسنا  نینچ  ارچ  ام  دـنیوگب : دـننک و  ررـض  ياعّدا  اه  ناسنا  زور  ادرف  رد  ادابم 
.تسا مزال  تقد  لّمأت و  یمک  طقف  دهد ، یم  ار  تالاؤس  نیا  همه  خساپ  خیرات  دندرکن ! فیرعت  ارچ  دنتفگن و  ام  هب  ارچ  میدومنن ؟

دور یمن  نوریب  ملد  زا  وت  یتسود 

هیلع نینمؤـملاریما  دزن  هدرک  ریگتـسد  تشاد  رارقا  هلأـسم  نیا  هب  مه  وا  دوـخ  هدوـمن و  تقرـس  يدزد و  هـکنیا  مرج  هـب  ار ، یمـالغ 
.دننک عطق  ار  وا  تسار  تسد  هک  داد  روتسد  دش ، تباث  ترضح  دزن  شمرج  هکنآ  زا  سپ  .دندروآ  مالسلا 

رد .تفر  داتفا و  هار  هب  تخیر  یم  نوخ  تارطق  هک  یلاح  رد  تفرگ و  دوخ  پچ  تسد  اـب  ار  هدـش  عطق  تسد  دـندرک ، عطق  یتقو 
مکحم نامسیر  تسا ، نیقی  باب  هک  یسک  نآ  تفگ : هدرک ؟ عطق  ار  وت  تسد  یسک  هچ  دیـسرپ : وا  زا  دید ، ار  وا  یـصخش  هار  نیب 

.تفگ تفگ و   ... تسا و تمایق  زور  عفاش  تسا ، یهلا 

عطق ار  هایس  مالغ  نیا  تسد  امش  اقآ ! تفگ : درک و  ضرع  ار  ناتساد  دمآ و  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تمدخ  صخش  نیا 
.تفگ یم  امش  يارب  ییاه  یبوخ  هچ  درک و  یم  شیاتس  ار  امش  وا  یلو  دیدرک ،

ص:85
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نینمؤملاریما دنتفگ : دندمآ و  وا  غارس  هب  .دیروایب  ار  وا  دیورب و  دومرف : مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شدنزرف  ود  هب  ماما 
! ینک یم  فیرعت  نم  زا  وت  یلو  مدرک ، عطق  ار  وت  تسد  نم  مالغ ! دومرف : ترضح  .ترضح  تمدخ  دمآ  .هتساوخ  ار  وت 

ارم راک  نیا  اب  امـش  و  تسا ، هدرک  بجاو  ار  راک  نیا  لوسر  ادخ و  دیدرک ، عطق  ارم  تسد  قح  هب  امـش  نینمؤملاریما ! ای  داد : خساپ 
زا وت  یتسود  ینک ، هعطق  هعطق  ارم  رگا  هک  هتخیمآ  نم  ناوختـسا  تشوگ و  اـب  ناـنچ  نآ  وت  ّتبحم  یلع ! اـی  .يدرک  كاـپ  هاـنگ  زا 

.دور یمن  نوریب  مبلق 

دنتفگ و ریبکت  دندرب ، ابع  ریز  ار  وا  تسد  هاگ  نآ  .هدب  نم  هب  ار  هدش  عطق  تسد  دومرف : دید  ار  هنحص  نیا  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدز رانک  ابع  یتقو  .دنداد  رارق  شا  یلصا  ّلحم  هب  ار  هدش  عطق  تسد  نیملاعلا و  ّبر  ای  نیمآ  اعد و  مه  رخآ  رد  يرگید و  تاملک 

(1) .تسا ملاس  حیحص و  دنوادخ  نذا  هب  مالغ  تسد  دندید  دش ،

ص:86

ماّیألا ضعب  یف  تلخد  لاق : هتابن  نب  غبصألا  نع  يور  « ؛ 151 ج 18 /  لئاسولا : كردتسم  ص 188 و  ج 79 /  راونالا : راحب  . 63 - 1
لاقف .قراس  دبعلا  اذه  نینمؤملا ! ریمأ  ای  اولاقف : دوسأ ، دـبع  مهعمو  ریفغ  ّمجب  اذإو  هفوکلا  عماج  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلع 

نإ مامإلا : هل  لاقف  يالوم ! ای  معن  لاقف : مالغ !؟ ای  تنأ  قراس  أ  هیناث : هّرم  هل  لاقف  .معن  هل : لاقف  مـالغ !؟ اـی  تنأ  قراـس  أ  ماـمإلا : هل 
یهو هلامـشب  اهذـخأف  تعطقف  هنیمی ، عطقب  مامإلا  رمأف  يالوم ! ای  معن  لاق : مالغ !؟ ای  تنأ  قراس  أ  لاقف : .کنیمی  تعطق  هثلاث  اـهتلق 
بابو نیطبلا  عزنألا  ینیمی  عطق  لاق : کنیمی ؟ عطق  نم  هل : لاقف  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  أنـشی  ناـکو  اوکلا  نبا  هیقلف  ًاـمد ، رطقت 
ءآنثلا نم  مالغلا  عزف  اّملف  لاق : نأ  یلإ  هریثک  بقانم  رکذو  نیـسمخو  يدـحإ  یّلـصملا  نیدـلا ، موی  عفاشلاو  نیتملا  هَّللا  لبحو  نیقیلا 

: مالـسلا هیلع  نینموملا  ریمأ  هل  لاقف  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  کـیلع  مالـسلا  لاـقف : ماـمإلا  یلع  اوکلا  نبا  هَّللا  دـبع  لـخد  هلیبسل ، یـضمو 
.لیمج ّلکب  کیلع  ینثی  هتعمسو  دوسأ  مالغ  نیمی  تعطق  نسحلاابأ ! ای  هل : لاقف  يدّرلا  بقاوع  یشخو  يدهلا  عّبتا  نم  یلع  مالسلا 
ایـضما مالـسلا : امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  هیدـلول  مامإلا  لاقف  .مالغلا  لاق  ام  عیمج  هیلع  داعأو  اذـک  لاق  لاق : لوقی ؟ هتعمـس  ام  لاـق :
تعطق هل : لاق  نینمؤملا ، ریمأ  يدی  نیب  لثم  اّملف  لاق : مالغ ! ای  نینمؤملا  ریمأ  بجأ  هل : الاقف  هدنک  یف  هبلط  یف  ایـضمف  .دـبعلاب  ایتئاو 

هیلع مامإلا  لاـقف  .هلوسرو  هَّللا  هبجوأ  بجاو  ّقحب  اـّلإ  اـهتعطق  اـم  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  لاـقف : .ینغلب  دـق  اـمب  ّیلع  ینثت  تنأو  کـنیمی 
نیمآ هئآعد : رخآ  یف  لوقی  هتعمس  تاملکب  مّلکتو  نیتعکر  یّلصو  ّربکو  ءآدرلاب  هاّطغو  ّفکلا  مامإلا  ذخأف  .ّفکلا  ینطعأ  مالسلا :
نذإب دنزلا  یلع  ّفکلا  اذإو  ّفکلا  نع  ءآدرلا  اوفشکف  .ّفکلا  نع  ءآدرلا  اوفشکا  هباحـصأل : لاقو  دنزلا  یلع  هبکرو  نیملاعلا ، ّبر 

« .یلاعت هَّللا 
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ّتبحم ندش  دایز  زج  مینک ، هعطق  هعطق  ار  دوخ  ناتـسود  رگا  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدـمآ  ناتـساد  نیا  رد 
برچ و میشاب و  هتشاد  نانآ  هب  تبسن  ار  اه  یبوخ  نیرتهب  رگا  هک  دنتـسه  نینچ  نیا  ام  نانمـشد  دوش و  یمن  ادیپ  يرگید  زیچ  اهنآ 

.تشاد دهاوخن  یپ  رد  ار  نانآ  ینمشد  ندش  دایز  زج  يا  هجیتن  میهدب ، نانآ  هب  مه  نیریش 

زا تسد  هک  دش  مالسلا  هیلع  یلع  هتفیش  نانچ  نآ  دومن ، عطق  یهلا  مکح  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  وا  تسد  هک  یناسنا 
(1) .دش لیان  تداهش  ضیف  هب  ناورهن  رد  ات  دیگنج  یم  ترضح  هارمه  گنج  رد  تشادنرب و  ناشیا 

بوبحم اب  ندش  گنرمه  ( 4

ار هچنآ  دیامن ، یم  بوبحم  گنرمه  فلتخم  داعبا  رد  ار  ناسنا  هک  دراذـگ  یم  ناسنا  دوجو  رد  يریثأت  نانچ  نآ  یتسود  ّتبحم و 
تـسود اب  تسود  هقئاذ  دوش  یم  رگم  .تسا  نآ  لابند  هب  بوبحم  هک  دور  یم  يزیچ  لابند  هب  ددنـسپ ، یم  تسود  هک  ددنـسپ  یم 

.دشاب توافتم 

ص:87

انءآدـعأ یف  ّنإو  ًاّبح ، ّالإ  انل  اودادزا  ام  ًابرأ  ًابرأ  مه  انعطق  ول  انیّبحم  ّنإ  اّوکلا ! نبای  لاقف : « ؛ ص 210 ج 41 /  راونالا : راحب  . 64 - 1
هیلع نسحلا  رـضحأف  .دوسألا  کّمعب  کیلع  مالـسلا : هیلع  نسحلل  لاقو  ًاضغب ، ّالإ  اـّنم  اودادزا  اـم  لـسعلاو ، نمـسلا  مهاـنقعلا  ول  نم 
هدی توتساف  اهیفخی ، تاملکب  مّلکتو  هئآدرب  یّطغتو  اهعضوم  یف  اهبصنو  هدی  ذخأف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  دوسألا  مالـسلا 

« .حلفأ دوسألا  اذه  مسا  ناک  لاقیو : ناورهنلاب  دهشتسا  نأ  یلإ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  يدی  نیب  لتاقی  راصو 
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یم مراد و  تسود  ار  زاـمن  نم  اریز  دـیریگب ، تلهم  نمـشد  زا  دـیامرف : یم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  اروشاـع  بـش  رد  رگا 
رادتسود دراد ، مالسلا  امهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هب  تبـسن  یتسود  ياعّدا  هک  مه  یـسک  نآ  مناوخب ، زامن  بشما  مهاوخ 

.دشاب یم  زامن 

زامن رادتسود 

سپس مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  رانک  مه  ار  ینارود  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رانک  رد  اه  گنج  رد  ار  یتّدم  هک  یعاجـش  درم 
: درک ضرع  دمآ و  شبوبحم  تمدخ  تسا ، زامن  تقو  دش  هّجوتم  اروشاع  زور  .دوب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هارمه  البرک  رد 

ادخ یتقو  مراد  تسود  یلو  موش ، هتشک  دیاب  امش  زا  لبق  نم  مسق  ادخ  هب  تسا و  هدش  کیدزن  امش  هب  نمشد  امـش ! يادف  هب  مناج 
.مشاب هدناوخ  هدش  کیدزن  شتقو  هک  ار  زورما  رهظ  زامن  منک  یم  تاقالم  ار 

درک و اعد  وا  قح  رد  دـنک ، یمن  یتسود  ياعدا  تهج  یب  تسوا و  گـنرمه  هک  تسا  یتسود  دـنیب  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: درک ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  سپـس  دناوخ و  ار  زامن  .دـهد  رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ ، دای  هب  ار  زامن  دومرف :

یم قحلم  وت  هب  يدوز  هب  مه  ام  ورب  دومرف : ماما  .منیبب  هتـشک  اهنت و  تا  هداوناـخ  ناـیم  رد  ار  امـش  مشاـب و  هدـنز  هک  مرادـن  شوخ 
(1) .دیسر تسود  ياقل  هب  تداهش  اب  تشادرب و  يدایز  ياه  مخز  دیگنج و  تفر و  .میوش 

ص:88

ای مالسلا : هیلع  نیـسحلل  لاق  همئآق ، برحلا  ّنأو  تلاز  ءآروشاع  موی  سمـشلا  يأر  اّمل  همامثابأ  ّنا  « ؛ ص 70 نیعلا : راصبأ  . 65 - 1
یقلأ نأ  ّبحأ  هَّللا ، ءاش  نإ  کنود  لتقأ  یتح  لتقت  هَّللاو ال  الو  کنم  اوبرتقا  دق  ءآلؤه  يرأ  ّینإ  ءآدفلا ! کسفنل  یسفن  هَّللا ! دبعابأ 

نیّلصملا نم  هَّللا  کلعج  هولصلا ، ترکذ  لاق : ّمث  هسأر  مالسلا  هیلع  نیسحلا  عفرف  .اهتقو  اند  یّتلا  هولـصلا  هذه  تیّلـص  دقو  ّیبر  هَّللا 
ّدرف .مکنم  لبقت  اّهنأ ال  میمت : نب  نیصحلا  لاقف  مهولأسف ، یّلصن  یتح  اّنع  وفکی  نأ  مهولـس  لاق : ّمث  .اهتقو  لّوأ  اذه  معن  نیرکاذلا ،

نأ تهرکو  یباحـصأب  ّقحلا  ّنأ  تممه  دـق  ّینأ  هَّللا ! دـبعابأ  ای  یّلـص : دـقو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلل  لاق  همامثابأ  ّنإ  ّمث  بیبح ، هیلع 
نخثأ یتح  لتاقف  مّدقتف  .هعاس  نع  کب  نوقحال  ّانإف  مّدقت  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  .ًالیتق  کلهأ  نم  ًادیحو  كارأو  فّلختأ 

« .ّرحلا لتق  دعب  کلذ  ناکو  ًاّودع  هل  ناک  هل ، ّمع  نبا  يدئاصلا  هَّللا  دبع  نب  سیق  هلتقف  تاحارجلاب ،
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تسود یگنشت  دای  هب 

هک یلاح  رد  دشاب  باریـس  تسا ، هنـسرگ  شتـسود  هک  یلاح  رد  دشاب  ریـس  دناوت  یمن  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  بوبحم  اب  یگنرمه 
یم هرفس  رانک  یتقو  درب ، یم  رس  هب  یگنـسرگ  رد  وا  دنزرف  هک  یلاح  رد  دروخب  اذغ  دناوت  یم  ردام  هنوگچ  .تسا  هنـشت  شبوبحم 

.درب یم  اذغ  يوس  هب  ار  شتسد  یتخس  اب  هن !؟ ای  دراد  اذغ  ایآ  تسا  رفس  رد  هک  مدنزرف  مناد  یمن  دیوگ : یم  دنیشن 

یبکرم اریز  داـتفا ، بقع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاپـس  زا  كوبت  گـنج  رد  تسانـشآ ، همه  يارب  شماـن  هک  يراـفغ  رذوبا 
تـسناوت ات  تشذـگ  زور  هس  داد و  همادا  هار  هب  هدایپ  تفرگ و  شود  رب  راب  راـچان  .دـنام  او  تکرح  زا  هار  نیب  رد  تشاد و  فیعض 

.دناسرب شباحصا  ادخ و  ربمایپ  هب  ار  دوخ 

.دیآ یم  تسا ، رذوبا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  .دیآ  یم  رود  زا  یـصخش  دـندرک  هاگن  ناناملـسم  دوب ، هدـمآ  الاب  زور 
وا غارـس  هب  .تسا  هنـشت  هدیـسر و  هار  زا  دـیربب ، شیارب  بآ  دوـمرف : ناـبرهم  فوؤر و  ربماـیپ  .تسا  رذوـبا  يرآ  دـندید  باحـصا 

.تسوا هارمه  بآ  یلو  تسا  هنشت  وا  دندید  بّجعت  اب  دندمآ ،

؟ یتسه هنشت  یلو  تسوت ، هارمه  بآ  رذوبا ! دومرف : ربمایپ 

ص:89
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بآ نآ  زا  دوب ، هدـش  عمج  ناراـب  بآ  هک  مدیـسر  یناـکم  هب  هار  نیب  رد  تیادـف ! هب  مرداـم  ردـپ و  هَّللا ! لوسر  اـی  هلب  درک : ضرع 
نیا زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  بیبح  اـت  مشون  یمن  بآ  نیا  زا  هن ، متفگ : دوخ  هب  تسا ، ییاراوگ  بآ  مدـید  مدیـشچ ،

.مشونب نم  سپس  دشونب ، بآ 

یهاوخ ثوعبم  اهنت  يریم و  یم  اهنت  ینک و  یم  یگدنز  اهنت  هک  یتسه  یسک  وت  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  رذوبا ! دومرف : ادخ  ربمایپ 
(1) .يوش یم  تشهب  دراو  دش و 

بآ رانک  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ندمآ  نآ  هدینـش و  ار  نآ  ررکم  هک  دوش  يا  هلأسم  هّجوتم  تسا  نکمم  مرتحم  هدنناوخ  نهذ 
، هدرک هبلغ  وا  رب  یگنـشت  هک  یلاح  رد  هدناسر ، بآ  هب  ار  دوخ  ات  هتـشک  ار  رفن  داتـشه  هک  یناسنا  .تسا  بآ  زا  ندیـشونن  تارف و 

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  یتسود  ّتبحم و  هلأسم  نآ  دراد و  عنام  کی  طقف  دشونب ، بآ  نآ  زا  هک  تسا  مهارف  شیارب  طیارـش  همه 
وت گنج ، نادیم  رد  تسا  هنـشت  نیـسح  سفن ! يا  تفگ : دروآ و  نابز  رب  ار  تلاح  نیا  اذل  .دـشونب  بآ  دـهد  یمن  هزاجا  وا  هب  هک 

شتیب لها  نیـسح و  ماما  یگنـشت  هک  تسا  هدـش  لقن  .دـهد  یمن  نم  هب  يا  هزاجا  نینچ  نید  هن ، یـشونب !؟ اراوگ  بآ  یهاوخ  یم 
(2) .تفرگ وا  تسد  زا  ار  بآ  مالسلا  مهیلع 
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راهنلا عفترا  اّملف  هرهظ ، یلع  هبایث  لمحو  هکرتف  قیرطلا  ضعب  یف  هلمج  هیلع  فقوو  ماـّیأ  هثـالث  دـعب  قحلف  فجعأ ، ناـک  هلمج  ّنأ 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  .رذوبأ  وه  اولاقف : .رذابأ  ناک  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لبقم ، صخش  یلإ  نوملـسملا  رظن 
لوسر لاقف  .ءآم  اهیف  هوادأ  هعمو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رذوبأ  یفاوو  ءآملاب  هوکردأـف  .ناـشطع  ّهنإـف  ءآـملاب  هوکردأ  هلآو :

ءآم اهیلعو  هرخـص  یلإ  تیهتنا  یّمُأو ! تنأ  یبأب  هَّللا  لوسر  ای  معن  لاقف : تشطعو ؟ ءآـم  کـعم  رذاـبأ ! اـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا 
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یبیبح  هبرـشی  یتح  هبرـشأ  ال  تلقف : دراب ، بذع  وه  اذاف  هتقذـف  ءآمـسلا ،

« .كدحو هّنجلا  لخدتو  كدحو  ثعبتو  كدحو  تومتو  كدحو  شیعت  هَّللا ! کمحر  رذابأ  ای  هلآو : هیلع 
مهظعوو سابعلا  بهذف  ءآملا ، نم  ًالیلق  لافطألا  ءآلؤهل  بلطاف  مالسلا : هیلع  نیـسحلا  لاقف  « ؛ ص 41 ج 45 /  راونالا : راحب  . 67 - 2

وحن هّصقو  هبرقلا  هحمر  ذخأو  هسرف  بکرف  .شطعلا  شطعلا  نوحانی : لافطألا  عمـسف  هربخأف  هیخأ  یلإ  عجرف  مهعفنی  ملف  مهرّذحو ،
یتح ًالجر  نینامث  يور  ام  یلع  مهنم  لتقو  مهفـشکف  لاـبنلاب  هومرو  تارفلاـب  نیلّکوم  اوناـک  نّمم  فـالآ  هعبرأ  هب  طاـحأف  تارفلا ،

نیـسحلا دعب  نم  سفن  ای  .هبرقلاألمو  ءآملا  یمرف  هتیب ، لهأو  نیـسحلا  شطع  رکذ  ءآملا ، نم  هفرغ  برـشی  نا  دارأ  اّملف  ءآملا ، لخد 
ینید لاعف  اذه  ام  هَّللات  نیعملا  دراب  نیبرشتو  نونملا  دراو  نیسحلا  اذه  ینوکت  نأ  تنک  هدعبو ال  ینوه 
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مـشچ هب  وا  یگدـنز  فلتخم  ياه  شخب  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  شبوبحم  اب  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  یگنرمه  هتبلا 
يارب يا  همان  ناما  هَّللادیبع  فرط  زا  رمش  یتقو  دومن ، حرطم  ًاتحارـص  ار  هلأسم  نیا  اعوسات  رـصع  مرحم ، مهن  زور  یتح  دروخ ، یم 

وا باوج  یـسک  یلو  تساجک »؟ سابع  سابعلا ؛ نیأ  : » دز دایرف  دـش و  کیدزن  اه  همیخ  هب  دوب ، هدروآ  شناردارب  مشاه و  ینب  رمق 
.دیهدب ار  وا  باوج  یلو  تسا ، یقساف  ناسنا  هچرگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دادن ، ار 

ناما رد  وت  یلو  تسا  رطخ  رد  نیـسح  ناج  ینعی  ما ، هدروآ  همان  ناما  وت  يارب  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف : وا  هب  مشاه  ینب  رمق 
ناما رد  ادخ  لوسر  دنزرف  نیـسح  یلو  مشاب  ناما  رد  نم  ایآ  دـنک ، تنعل  ار  تا  همان  ناما  وت و  ادـخ  دومرف : مشاه  ینب  رمق  .یتسه 

.دشابن

شا یگدنز  هاگآدوخان  دعب  هب  نیا  زا  تسا ، هدرک  ادیپ  هقالع  شزرو  نامرهق  کی  هب  هک  یناوج  دروآ ، یم  یگنرمه  ّتبحم  يرآ ،
وا زا  شیاذغ  عون  ددرگ ، یم  وا  دننامه  شیاه  سابل  مرف  دهد ، یم  رارق  وا  یگدنز  اب  قباطم  ار  دوخ  یگدنز  .دریگ  یم  گنر  وا  زا 

.دوش یم  وا  لثم  شنتفگ  نخس  تیفیک  دریگ و  یم  لکش 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  یگنرمه 

تدابع و رد  طاشن  ایند و  هب  یتبغر  یب  دـهز و  دوش  یمن  دـنا ، هداد  مالـسلا  مهیلع  شنادـنزرف  یلع و  نانمؤمریما  هب  لد  هک  یناسک 
.دشابن راذگریثأت  وا  رد  ناراوگرزب  نآ  يراد  هدنز  بش  يرادیب و 

شالت ایند ، هب  تبـسن  یتبغر  یب  دـهز و  دـنراد : یگژیو  هد  ایند ، رد  نم  تیب  لها  ناتـسود  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
، يراد هدـنز  بش  رد  طاشن  گرم ، زا  لبق  تشگزاب  هبوت و  تداـبع ، رد  لـیامت  تبغر و  نید ، رد  يراـکزیهرپ  ترخآ ، يارب  داـیز 

(1)« .يدنمتواخس و  ایند ، هب  تبسن  ینمشد  دنوادخ ، تاروتسد  زا  تظفاحم  دنراد ، نارگید  هچنآ  هب  نتخودن  مشچ 

تعاطا ( 5

هتـساوخ یلو  دـشاب  یتسود  هک  درک  رواب  دوش  یم  ایآ  .درادـن  يراگزاس  بوبحم  هب  تبـسن  ینامرفان  تفلاخم و  اب  ّتبحم ، ياـعدا 
یم ینامرفان  هک  یـسک  مییوگب  میهاوخ  یمن  هتبلا  .درادن  يراگزاس  ادخ  ینامرفان  اب  یتسودادـخ  .دـنکن  هدروآرب  ار  شبوبحم  ياه 

.تسین مه  ّتبحم  دوش ، یم  دنوادخ  اب  تفلاخم  هک  تبسن  نامه  هب  مییوگ  یم  هکلب  تسین ، وا  بلق  رد  ادخ  ّتبحم  ًالصا  دنک 

ص:92

اینّدلا و ریخ  باصأ  دقف  یتیب  لها  نم  هّمئالا  ّبحأ  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  « ؛ ص 163 ج 27 /  راونالا : راحب  . 68 - 1
دهّزلاف ایندلا  یف  اما  هرخآلا ، یف  رشع  ایندلا و  یف  رشع  هلصخ : نیرشع  یتیب  لها  ّبح  یف  ّناف  هّنجلا ، یف  ّهنا  دحأ  ّنّکشی  الف  هرخآلا ،
يدـیا یف  امف  سأیلا  لیللا و  مایق  یف  طاـشّنلا  توملا و  لـبق  هبوتلا  هداـبعلا و  یف  هبغّرلا  نیدـلا و  یف  عرولا  لـمعلا و  یلع  صرحلا  و 

« .ءاخّسلا هرشاعلا  ایندلا و  ضغب  هعساتلا  و  هیهن ، ّلجوّزع و  هَّللا  رمأل  ظفحلا  سانلا و 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛ ُهاصَع ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ام  »

« .تسین ادخ  رادتسود  دنک  یم  ینامرفان  ار  ادخ  هک  یسک 

ُهَّبُح ُرِهُْظت  َْتنَأَو  َهلْإلا  یِصُْعت 

ٌعیَِدب لاعِْفلا  ِیف  ٌلاحَم  اذه 

ُهَتْعَطَال ًاقِداص  َکُّبُح  َناک  َْول 

(1) ٌعیِطُم ُّبُِحی  ْنَِمل  ّبِحُْملا  َّنِإ 

رگا .تسین  یندش  تسا و  لاحم  يزیچ  نینچ  .ییامن  یم  وا  هب  تبسن  ّتبحم  راهظا  هک  یلاح  رد  ینک  یم  ادخ  ینامرفان  تیصعم و 
.دشاب یم  ربنامرف  بوبحم  هب  تبسن  تسود  اریز  يدرک ، یم  يربنامرف  وا  زا  دوب  هناقداص  وت  یتسود 

رغال هدرک و  رییغت  وا  گنر  هک  یلاح  رد  دیسر  ترضح  تمدخ  هب  تشاد ، هقالع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  یلیخ  یـصخش 
ناترادید قاتشم  منیب و  یم  رید  ار  امـش  یتقو  هکنآ  زج  مرادن  یتلاسک  درک : ضرع  يا ؟ هدش  نینچ  ارچ  دومرف : ترـضح  .دوب  هدش 

هب رگا  اریز  منک ، لـمحت  هنوگچ  ار  وـت  قارف  تماـیق ، رد  هک  هدـش  ادـیپ  یتحاراـن  نیا  میارب  یگزاـت  دوـش ، یم  نینچ  نیا  موـش  یم 
: دش لزان  هیآ  .هدرک  تحاران  فیعض و  ارم  رکف  نیا  اذل  تسامش ، ماقم  زا  رت  نییاپ  نم  ماقم  مورب ، مه  تشهب 

(2) ؛» ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاّصلاَو  ِءآدَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَمَو  »
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ناربمایپ و اب  ینعی  هتـشاد ، یمارگ  ار  ناشیا  ادـخ  هک  دوب  دـنهاوخ  یناـسک  هرمز  رد  دـننک ، تعاـطا  ربماـیپ  ادـخ و  زا  هک  یناـسک  و 
« .دنا یناقیفر  وکین  هچ  نانآ  دنناگتسیاش و  نادیهش و  ناقیدص و 

يربناـمرف تعاـطا و  شا  همزـال  تسا  یتحاراـن  بجوـم  مه  تماـیق  رد  قارف  هک  دراد  ّتبحم  ردـق  نآ  بوـبحم  هب  تبـسن  رگا  سپ 
یم تعاطا  نودب  ّتبحم  ایآ  .درادـن  یناوخمه  مه  اب  ّتبحم ، ياعّدا  ندرک و  تفلاخم  .دـشاب  یم  تسادـخ -  ربمایپ  هک  بوبحم - 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .دشاب  یم  نآ  همزال  يربنامرف  مراد ، تسود  ار  وت  هک ؛ دشاب  راتفگ  نیا  رد  تقادص  رگا  دوش ؟

(1) ؛» ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکبُونُذ  ْرِفْغَیَو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  »

هدنزرمآ دنوادخ  دیاشخبب و  امـش  رب  ار  امـش  ناهانگ  درادب و  ناتتـسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب 
« .تسا نابرهم 

تسود هتساوخ  هب  خساپ 

تقادص ياضما  تعاطا ، هب  خساپ  تساوخ ، ناسنا  زا  يزیچ  تسود ، هک  هاگ  نآ  تسا ، بوبحم  زا  تعاطا  یتسود ، ّتبحم و  هناشن 
.درب یم  لاؤس  ریز  ار  ّتبحم  وا  اب  تفلاخم  تسا و  ّتبحم  رد 

ص:94
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مان هب  یـصخش  اب  نآ  تیلوؤسم  هک  دـنا  هتـشون  یتایلام  نم  هدـنورپ  رد  تفگ : درک و  هعجارم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش 
دنتشون يرصتخم  همان  ترضح  .دنک  رظن  فرص  تایلام  نیا  هب  تبسن  هک  دیسیونب  وا  هب  يا  همان  .تسا  امش  عیطم  وا  تسا ، یـشاجن 

: دوب رادقم  نیمه  همان  نتم  هک 

؛ ُهَّللا َكُّرُسَی  َكاخَأ  َّرُس  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  »

« .دنک یم  لاحشوخ  ار  وت  ادخ  نک ، لاحشوخ  ار  تردارب 

هب ار  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  دش ، تولخ  یتقو  درک  ربص  دنتـسه ، مه  نارگید  دید  یـشاجن ، دزن  دروآ  تفرگ و  ار  همان  صخـش  نیا 
.تشاذگ شنامشچ  يور  رب  دیسوب و  تفرگ و  ار  همان  .تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  همان  نیا  تفگ : داد و  وا  تسد 

يارب تایلام  تفگ : يراد ؟ یتساوخرد  هچ  درک : لاؤس  یشاجن  اذل  دراد ، ییاضاقت  هچ  صخش  نیا  هک  دوب  هدشن  هتـشون  همان  نوچ 
.دنا هتشون  نم 

زادرپب نم  فرط  زا  ار  صخش  نیا  يراکهدب  تفگ : وا  هب  درک و  راضحا  ار  رتفد  لوؤسم  .مهرد  رازه  هد  تفگ : رادقم ؟ هچ  دیسرپ :
وت ایآ  تفگ : صخـش و  نیا  هب  درک  ور  سپـس  .هدب  ماجنا  ار  راک  نیمه  مه  وا  هدنیآ  لاس  دروم  رد  نک و  فذح  ار  وا  يراکهدب  و 
هب هاگ  نآ  .دنراذگب  وا  رایتخا  رد  مه  سابل  مالغ و  بکرم و  داد  روتسد  سپس  .يرآ  داد : باوج  وا  مدومن ؟ لاحشوخ  رورسم و  ار 

هتـسشن نآ  يور  نم ، هب  ماما  هماـن  نداد  ماـگنه  هک  یـشرف  ناـمه  .ربب  رادرب و  تسوت  ياـپ  ریز  هک  مه  ار  قاـتا  نیا  شرف  تفگ : وا 
.يدوب
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.درک فیرعت  ترـضح  يارب  ار  نایرج  مامت  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دمآ  دـش و  جراخ  دوب  لاحـشوخ  هک  یلاح  رد  درم 
لاحـشوخ مه  نم  اهنت  هن  مسق  ادخ  هب  يرآ ، : » دومرف ترـضح  .دـیا  هدـش  لاحـشوخ  لمع  نیا  اب  مه  امـش  هکنیا  لثم  تفگ : سپس 

(1)« .دندش لاحشوخ  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ادخ و  هکلب  مدش ،

رگا دهد و  یم  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  راک  نآ  تساوخ ، يزیچ  وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  دراد ، ّتبحم  شماما  هب  هک  یـسک  یلب 
ماما هب  یـسک  دوش  یم  ایآ  .تسا  هداد  ناشن  دوخ  زا  ار  ّتبحم  رد  یتسـس  داد ، ماجنا  صقان  روط  هب  ای  دومن  یهاـتوک  نآ  ماـجنا  رد 
مارح لام  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  نکل  دیامن  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  ندوب  قشاع  ياعدا  هتـشاد و  هقالع  شنامز 
مارح هب  وا  دنک ، یـشوپ  مشچ  یهلا  تامّرحم  زا  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  شماما  یتقو  دنک !؟ هرادا  مارح  زا  ار  دوخ  یگدنز  وا  دروخن ،

!؟ دزود مشچ 

وا نهذ  رد  مه  ینامرفان  رکف  هک  دـنک  یم  داجیا  ناسنا  رد  بوبحم  زا  يوریپ  تعاطا و  يارب  ییورین  نانچ  نآ  ّتبحم  اـّلکو ! اـشاح 
.دریگب بوبحم  اب  تفلاخم  نایصع و  هب  میمصت  ناسنا  هک  دراذگ  یم  ّتبحم  رگم  .دنک  یمن  روطخ 
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: لاق ًاباتک ؟ هیلإ  بتکت  نأ  تیأر  نإف  کتعاطب ، نیدـی  نمؤم  وهو  ًاجارخ  ّیلع  یـشاجنلا  ناوید  یف  ّنإ  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبع  یبـأل 

وهو هیلع  لخد  هیلع ، باتکلا  درو  املف  لاق : .هَّللا » كّرسی  كاخأ  ّرُس  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » مالسلا هیلع  هَّللا  دبعوبأ  هیلإ  بتکف 
: لاق کتجاح ؟ ام  هل : لاقو  هینیع  یلع  هعضوو  هّلبقف  مالـسلا ، هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  باتک  اذه  لاقو : باتکلا  هلوان  الخ  اّملف  هسلجم ، یف 

نأ رمأو  اهنم  اهجرخأ  ّمث  هنع ، اهئآدأب  هرمأو  هبتاـک  اعدـف  .مهرد  فـالآ  هرـشع  لاـق : وه ؟ مکو  هل : لاـقف  .کـناوید  یف  ّیلع  جارخ 
کلذ ّلک  یف  بایث  تختب  هل  رمأو  مالغو  هیراجو  بکرب  رمأ  مث  كادـف ! تلعج  معن  لاقف : کتررـس !؟ هل : لاق  مث  لـباقل ، هل  اـهتبثی 

تنک يذـّلا  تیبلا  اذـه  شرف  لمحا  هل : لاق  ّمث  غرف ، یتح  هداز  معن ، لاق : امّلکف  كادـف ! تلعج  معن  لوقیف : کتررـس !؟ له  لوقی :
هَّللا دبع  یبأ  یلإ  راصف  لجرلا ، جرخو  لعفف  لاق : .کجئآوح  یلإ  عفراو  هیف  ینتلوان  يّذلا  يالوم  باتک  یلإ  تعفد  نیح  هیف  ًاسلاج 

؟ یب لعف  ام  كّرس  دق  ّهنأک  هَّللا ! لوسر  نبای  لجرلا : لاقف  لعف ، امب  رسی  لعجف  هتهج ، یلع  ثیدحلاب  هثّدحف  .کلذ  دعب  مالسلا  هیلع 
« .هلوسرو هَّللا  ّرس  دقل  هَّللاو  يأ  لاقف :
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ّتبحم دریگ و  رارق  نآ  لباقم  رد  هک  دوش  يا  هدرپ  باجح و  تلفغ ، دـننامه  یلماوع  ای  دوش ، گنر  مک  ّتبحم  تسا  نکمم  يرآ 
.درادن هار  هدودحم  نآ  رد  تفلاخم  ینامرفان و  تسا ، هدنز  ناسنا  دوجو  رد  ّتبحم  هک  یمادام  نکل  دزادنیب ، رثا  زا  ار 

تعاطا يارب  يروای  تّبحم ، يرادیب و 

موصعم ناماما  هجوت  دروم  هک  هینابعـش -  تاجانم  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  كرابم  دوجو  قشع ، ّتبحم و  هوسا 
: دیوگ یم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هدوب -  مالسلا  مهیلع 

.َکِمَرَِکل ٌْتعَن  ُْوفَْعلا  ِذِإ  َْکنِم ، َْوفَعلا  ُُبلْطَأَو  َكِرَظَن ، ْنِم  ِیئآیِْحتْـسا  ِهَِّلق  ْنِم  ِِهب  َکُهِجاوُأ  ُْتنُک  اَّمِم  َکـَْیلِإ  ُلَّصَنَتَأ  ٌدـْبَع  اـَنَأ  یِهلِإ ! »
؛(1) َِکتَّبَحَِمل ِینَتْظَْقیَأ  ٍْتقَو  ِیف  َّالِإ  َِکتَیِصْعَم  ْنَع  ِِهب  َلِقَْتنَاَف  ٌلْوَح  ِیل  ْنُکَی  َْمل  یِهلِإ !

كرت ناوت  نم ! دوبعم  .منک  یم  شـشخب  وفع و  بلط  مهاوخ و  یم  ترذـعم  مداد ، ماـجنا  وت  لـباقم  رد  هک  یلاـمعا  زا  نم ! دوـبعم 
« .يداد رارق  دوخ  ّتبحم  يرادیب  رد  ارم  هک  یتقو  نآ  رد  رگم  مرادن ، ار  وت  ینامرفان  تیصعم و 

، دوش ناسنا  لامک  بجوم  اعدا  رگا  .درادن  لابند  هب  ار  يا  هبترم  چیه  دـنک و  یمن  لح  یگدـنز  رد  ار  یلکـشم  چـیه  ّتبحم  ياعدا 
یصخش هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  ایآ  دومرف : یفعج  رباج  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  .درک  دهاوخ  ار  اهاعدا  نیرت  گرزب  یـسکره 

رتالاب هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دنکن ؟ لمع  مالـسلا  هیلع  یلع  راتفگ  هب  یلو  مراد ، تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  دیوگب :
یفاک وا  يارب  ّتبحم  ياعّدا  دـنکن ، لمع  مه  ادـخ  لوسر  راتفگ  هب  .مراد و  تسود  ار  ادـخ  ربمایپ  دـیوگب : رگا  سپ  تسا ، یلع  زا 

.تسین
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دنک ادخ  تعاطا  سک  ره  اذل  تسین ، يدنواشیوخ  شا  هدنب  دنوادخ و  نیب  دیشاب ، لمع  لها  دیـشاب و  هتـشاد  اوقت  دومرف : ترـضح 
هار زا  رگم  دـسر ، یمن  ام  تیالو  یتسود و  هب  سک  چـیه  .تسام و  نمـشد  دـنک  ینامرفان  ار  دـنوادخ  هک  یـسک  .تسام و  تسود 

(1) .يراکزیهرپ لمع و 

یلو دریگب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رکذ  سلجم  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  ّتبحم  یعدـم  ناـسنا  تسا  نکمم  هنوگچ 
.دشاب هتشادن  ترضح  یگدنز  اب  یبسانت  چیه  فلتخم ، داعبا  رد  وا  یگدنز 

، نتفگ یلع » یلع   » اهنت و  دشاب !؟ ناسنا  ّتبحم  رب  لیلد  دـناوت  یم  تسا ، ترـضح  هب  بوسنم  هک  یـسکع  ندرک  بصن  فرـص  ایآ 
ّتبحم هک  یتروص  رد  .تسا  یناسآ  راک  ندش  الوم  قشاع  سپ  تسا ، نینچ  رگا  و  تسا !؟ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  قشع  هناشن 

.ددرگ یتحاران  شجنر و  بجوم  تعاطا ، نودب  ییاعّدا  نینچ  اسب  هچ  دبلط و  یم  ار  بوبحم  يربنامرف  تعاطا و  یتسود ، و 
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نأ عّیـشتلا  لحتنی  نم  ینفکیأ  رباج ! ای  یل : لاق  لاـق : مالـسلا : هیلعرفعج  یبأ  نع  رباـج  نع  « ؛ ص 97 ج 70 /  راونالاراحب : . 74 - 1
هرثکو هنامألاو  عشختلاو  عضاوتلاب  ّالإ  رباج ! ای  نوفرعی ، اوناک  امو  هعاطأو  هَّللا  یّقتا  نم  ّالإ  انتعیـش  ام  هَّللاوف  تیبلا ؟ لـهأ  اـنّبحب  لوقی 
هوالتو ثیدحلا  قدصو  ماتیألاو  نیمراغلاو  هنکـسملا  لهأو  ءآرقفلا  نم  ناریجلل  دّهعتلاو  نیدلاولاب  ّربلاو  هولـصلاو  موصلاو  هَّللا  رکذ 

مویلا فرعن  ام  هَّللا ! لوسر  نبای  تلقف : رباج : لاق  .ءآیـشألا  یف  مهرئآشع  ءآنمأ  اوناکو  ریخ  نم  ّالإ  ساـنلا  نع  نسلـألا  ّفکو  نآرقلا 
عم نوکی  ّمث ال  هّالوتأ ، ًاّیلع  ّبحأ  لوقی : نأ  لجرلا  بسح  بهاذملا ، کب  نبهذت  ال  رباج ! ای  مالـسلا : هیلع  لاقف  .هفـصلا  هذهب  ًادحأ 

لمعی الو  هتریس ، عبتی  مث ال  مالسلا ، هیلع  ّیلع  نم  ریخ  هَّللا  لوسرف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّبحُأ  ّینإ  لاق : ولف  ًالاّعف ؟ کلذ 
مهاقتأ ّلجوّزع  هَّللا  یلإ  دابعلا  ّبحأ  هبارق ، دـحأ  نیبو  هَّللا  نیب  سیل  هَّللا  دـنع  امل  اولمعاو  هَّللا  اوّقتاف  ًائیـش ، هاـّیإ  هّبح  هعفن  اـم  هتّنـسب 

هّجح نم  ٍدـحأل  هَّللا  یلع  الو  رانلا  نم  هءآرب  انعم  امو  هعاطلاب  ّالإ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  یلإ  بّرقتی  ام  هَّللاوف  رباج ! ای  .هتعاـطب  مهلمعأو 
« .عرولاو لمعلاب  ّالإ  انتیالو  لانت  الو  ّودع  انل  وهف  ًایصاع  هَّلل  ناک  نمو  ّیلو  وهف  ًاعیطم  هَّلل  ناک  نم 
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البرک رد  يربنامرف  تعاطا و 

.درک ادیپ  انعم  اروشاع  رد  مه  ندوب  عیطم  دراد ، لابند  هب  تعاطا  ّتبحم ، نوچ  درک و  ییامندوخ  البرک  رد  یعقاو  ّتبحم 

يزور يارب  دیایب ، ایند  هب  یعاجـش  دنزرف  هک  هدوب  نیا  يارب  شردام  اب  ردـپ  جاودزا  هک  دینـش  یم  شتدالو  ياهزور  زا  هک  یناسنا 
رـصع هک  يروط  هب  دوب  ردارب  عیطم  دح  هچ  ات  هک  مینیب  یم  دوب ، هتفرگ  اج  وا  دوجو  رد  نانخـس  نیا  دـناسر و  يرای  شردارب  هب  هک 
نیـسح ماما  تردارب  زا  ادابم  هک  درک  دزـشوگ  وا  هب  ار  هلأسم  نیا  ریهز  دـندروآ ، وا  يارب  همان  ناما  یتقو  مرحم  مهن  زور  اـعوسات و 

ات دیایب  ایند  هب  عاجش  يدنزرف  هک  دوب  نیا  يارب  نینبلا  ّما  تردام  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  جاودزا  اریز  يوش ، ادج  مالـسلا  هیلع 
ناشن وت  هب  ار  نیسح  زا  مدوخ  يرای  هک ؛ نومضم  نیا  هب  داد  باوج  وا  هب  مه  مالسلا  هیلع  سابع  دنک و  يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

درک یمن  تأرج  یـسک  هک  ییاج  ات  دـنداد  ناشن  ار  دوخ  تعاجـش  گـنج ، نادـیم  رد  همه  دـش و  اروشاـع  زور  یتقو  .داد  مهاوخ 
نادیم هب  هک  تسا  یبسانم  تصرف  نآلا  هدـنامن و  یقاب  یـسک  رگید  دـید  سابع  دوش ، رـضاح  اهنآ  لباقم  رد  نت  هب  نت  گنج  يارب 

ماما رـضحم  هب  .دنک  ادیپ  ققحت  دوب ، اه  نابز  رـس  رب  زور  نآ  ات  هچنآ  تسیچ و  تعاجـش  تسیک و  عاجـش  هک  دـهد  ناشن  دـیایب و 
رد دش  هجاوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیدش  هیرگ  اب  يو  تساوخ ، نتفر  نادیم  هزاجا  دیـسر و  تسوا  يالوم  هک  يردارب  شنامز 

.دوش یم  قرفتم  نم  هاپس  يورب ، وت  یتقو  ینم ، رادملع  وت  مردارب  دومرف : یم  هک  یلاح 
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نآلا رگا  .مدش  هتـسخ  یگدنز  زا  هدش و  گنت  نم  هنیـس  مریگب ، ماقتنا  نیقفانم  نیا  زا  مهاوخ  یم  نم  داد : همادا  مالـسلا  هیلع  سابع 
.هدنامن یقاب  هک  یسک  دسر ، یم  وا  هب  تبون  یک  سپ  دورن ، نادیم  هب  سابع 

یلو تسا ، نتفرگ  ماـقتنا  نتفر و  نادـیم  هب  مهاوخ  یم  نم  هچنآ  .دوش  یم  حرطم  بوبحم  ـالوم و  زا  تعاـطا  هلأـسم  هک  تساـجنیا 
.دورب نادیم  هب  وا  دهد  یمن  هزاجا  ماما 

ترایز رد  میهاوخ  یم  ام  یتقو  هک  دشاب  هتـشاد  یـضارتعا  چیه  هکنیا  نودـب  داد ، ناشن  شماما  هب  تبـسن  ار  دوخ  تعاطا  نانچ  نآ 
: تسا نیا  هلمج  نیلوا  مییوگب ، نخس  وا  اب  شا  همان 

؛(1) مالسلا مهیلع  ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  َِنینِمْؤْملاِریِمَِألَو  ِِهلوُسَِرلَو    ِ ِهَّلل ُعیِطُْملا  ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »

« .يدومن نیسح  نسح و  نینمؤملاریما و  لوسر و  ادخ و  زا  تعاطا  هک  حلاص  هدنب  يا  وت  رب  مالس 

هیلع ماما  .دـیهاوخ  یم  هچ  نم  زا  هک  منیبب  مرظتنم  متـسه و  امـش  ناـمرف  عیطم  مور و  یمن  نادـیم  هب  تسا ، تعاـطا  ثحب  هک  لاـح 
.نک هیهت  اه  هچب  يارب  بآ  یمک  رادقم  ورب  دومرف : مالسلا 

ص:100

ص 270. تارایزلا : لماک  . 75 - 1
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وا ياه  تسد  یتح  هک  ییاج  ات  درک  فرـصم  ار  دوخ  تاناکما  مامت  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  زا  تعاطا  يارب  مالـسلا  هیلع  سابع 
رب دـییأت  رهم  رخآ  تاظحل  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  رظتنم  طقف  دـیدرگ ، کـیدزن  تداهـش  زرم  هب  تعاـطا  هار  رد  دـش و  عطق 

« .بایرد ار  تردارب  ردارب ! ؛! َكاخَأ ْكِرْدَأ  اخَأ ! ای  : » دز ادص  دروآ و  نابز  هب  هک  دنزب  وا  هدنورپ 

(1) .دز وا  تعاطا  رب  دییأت  رهم  مشاه  ینب  رمق  رانک  رد  دوخ  روضح  اب  مالسلا  هیلع  ماما  و 

ناور حور و  رب  ریثأت  ( 6

هکنیا نودب  دهد ، رارق  بوبحم  یناور  یحور و  تالاح  ریثأت  تحت  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  تسا  رادروخرب  یتردـق  نانچ  زا  ّتبحم 
ار يو  دـنک و  یم  تیارـس  ناسنا  هب  بوبحم  زا  اه  مغ  اه و  یـشوخ  هاگآدوخان  رگید ؛ ترابع  هب  .دـشاب  هتـشاد  يربخ  وا  زا  ناـسنا 

.دهد یم  رارق  ریثأت  تحت 

یهاگ نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  موش  امـش  يادـف  هب  مدرک : ضرع  مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دـیوگ : یم  ریـصب  وبا 
ار نآ  ببس  ّتلع و  هک  یلاح  رد  موش  یم  نوزحم 

ص:101

یکبف هصخر ؟ نم  له  یخأ ! ای  لاقو : هاخأ  یتأ  مالـسلا ، هیلع  هتدـحو  يأر  اّمل  سابعلا  ّنإ  « ؛ ص 41 ج 45 /  راونالا : راحب  . 76 - 1
دق مالسلا : هیلع  ساّبعلا  لاقف  .يرکسع  قّرفت  تیضم  اذإو  یئآول  بحاص  تنأ  یخأ ! ای  لاق : ّمث  ًادیدش ، ًءآکب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

لافطألا ءآلؤهل  بلطاف  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  لاقف  .نیقفانملا  ءآلؤه  نم  يراث  بلطأ  نأ  دـیرأو  هایحلا  نم  تمئـسو  يردـص  قاـض 
، شطعلا شطعلا  نودانی : لافطألا  عمـسف  هربخأف ، هیخأ  یلإ  عجرف  مهعفنی ، ملف  مهرّذـحو  مهظعوو  ساّبعلا  بهذـف  .ءآـملا  نم  ًـالیلق 

مهفـشکف لابنلاب  هومرو  تارفلاب  نیلّکوم  اوناک  نمف  فالآ  هعبرأ  هب  طاحأف  تارفلا ، وحن  دـصقو  هبرقلاو  هحمر  ذـخأو  هسرف  بکرف 
یمرف هتیب ، لهأو  نیـسحلا  شطع  رکذ  ءآملا  نم  ًهفرغ  برـشی  نأ  دارأ  املف  .ءآملا  لخد  یتح  ًالجر  نینامث  يور  ام  یلع  مهنم  لتقو 

یّتح مهبراحف  بناج ، ّلک  نم  هب  اوطاـحأو  قیرطلا  هیلع  اوعطقف  همیخلا ، وحن  هّجوتو  نمیـألا  هفتک  یلع  اـهلمحو  هبرقلا  ـألمو  ءآـملا 
هبرقلا لمحف  .دنزلا  نم  يرسیلا  هدی  عطقف  لفون  هبرضف  رـسیألا  هفتک  یلع  هبرقلا  لمحف  .اهعطقف  ینمیلا  هدی  یلع  قرزألا  لفون  هبرض 

نیـسحلا هیخأ  یلإ  حاصو  هسرف  نع  بلقناف  .هردص  باصأف  رخآ  مهـس  هءآج  ّمث  اهؤآم ، قیرأو  هبرقلا  باصأف  مهـس  هءآجف  هنانـسأب 
« .همیخلا یلإ  هلمحو  یکبف  ًاعیرص  هآر  هاتأ  اّملف  ینکردأ ، مالسلا : هیلع 
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یم رورـسم  ای  نوزحم و  ام  یتقو  اریز  دسر ، یم  امـش  هب  ام  هیحان  زا  يداش  رورـس و  هودنا و  مغ و  نیا  : » دومرف ترـضح  .مناد  یمن 
(1)« .دوش یم  دراو  مه  امش  رب  مغ  يداش و  نیا  میوش ،

تسود هدنبای  ، تّبحم

اب ار  وا  هکنآ  نودـب  دـنک ، یم  ساـسحا  دوخ  راـنک  رد  ار  بوبحم  دوجو  ناـسنا  یهاـگ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ّتبحم  ریثأـت  تیّمها 
.دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  هدرک و  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  حاورا  ّتبحم ، ینعی  دنیبب ، رس  مشچ 

نیا زا  دومرف : نم  هب  ترضح  دندوب ، دمآ  تفر و  لاح  رد  مدرم  مدش و  دجسم  دراو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هارمه  دیوگ : یم  ریصبوبا 
؟ دننیب یم  ارم  ایآ  سرپب  مدرم 

ات .دـندوب  هداتـسیا  ماما  هک  یلاح  رد  هن ، داد : یم  خـساپ  يدـید ، ار  مالـسلا  هیلعرفعجوبا  ایآ  متفگ  سکره  هب  دـیوگ : یم  ریـصبوبا 
.نک لاؤس  وا  زا  دومرف : ترضح  دش ، دراو  نوراهوبا  مان  هب  انیبان  یصخش  هکنیا 

رد ممهفن  هنوگچ  تفگ : يدـیمهف !؟ اجک  زا  متفگ : تسا !؟ هداتـسیان  اجنیا  ناشیا  رگم  تفگ : يدـید ؟ ار  رفعجوبا  ایآ  متفگ : وا  هب 
(2) .دشخرد یم  وا  رون  هک  یلاح 

ص:102

تلقف انباحصأ ، نم  لجر  یعمو  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  تلخد  لاق : ریصب  یبأ  نع  « ؛ ص 145 ج 61 /  راونالا : راحب  . 77 - 1
کلذ ّنإ  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبعوبأ  لاـقف  ًاببـس ، کلذـل  فرعأ  نأ  ریغ  نم  نزحأو  ّمتغـأل  ّینإ  هَّللا ! لوسر  نباـی  كادـف  تلعج  هل :

ّلجوّزع هَّللا  رون  نم  مکاّیإو  ّانألو  مکیلع  ًالخاد  کـلذ  ناـک  رورـس  وأ  نزح  اـنیلع  لـخد  اذإ  اـّنأل  اـّنم ، مکیلإ  لـصی  حرفلاو  نزحلا 
« .هدحاو مکتنیطو  انتنیطو  انلعجف 

نولخدـی سانلاو  مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  عم  دجـسملا  تلخد  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  يور  « ؛ ص 243 ج 46 /  راونالا : راـحب  . 78 - 2
نوراهوبأ لخد  یّتح  فقاو ، وهو  ال  لوقی : رفعجابأ ؟ تیارأ  هل : تلق  هتیقل  نم  ّلکف  یننوری ؟ له  سانلا  لـس  یل : لاـقف  نوجرخیو ،

رون وهو  ملعأ  فیکو ال  لاق : کملع ؟ امو  لاـق : مئآـقب ؟ وه  سیلأ  لاـقف : رفعجاـبأ ؟ تیأر  لـه  تلقف : .اذـه  لـس  لاـق : فوفکملا ،
« .عطاس
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ماما یتسود  نوراه و  وبا 

.دنرادروخرب دایز  ّتبحم  زا  دنتسه و  کیدزن  بوبحم  هب  یلیخ  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  بلطم  نیا  هتبلا 

تسا و یلاخ  شتسد  یلام  رظن  زا  هکنیا  اب  دشاب ، یم  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هاگرد  بّرقم  هک  تسا  یسک  نوراهوبا 
ار تتسد  دشاب و  وت  يامنهار  هک  یشاب  هتشاد  ار  یسک  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور  .دشاب  یم  انیبان 
وت مداخ  ات  دشاب  هفوک  لها  زا  هک  رخب  یمالغ  ورب  دومرف : داد و  وا  هب  رانید  یـس  ترـضح  موش ! امـش  يادـف  هلب  داد : خـساپ  دریگب ؟

.دوش

؟ تسا هنوگچ  تمداخ  دومرف : ترـضح  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  ّجـح  نامز  رد  مدـیرخ ، ار  مالغ  دـیوگ : یم  نوراهوبا 
مـالغ راـیتخا  رد  مدـیرخ و  نم  .رخب  يزینک  وا  يارب  دوـمرف : داد و  نم  هب  راـنید  جـنپ  تـسیب و  سپـس  .تـسا  بوـخ  مدرک : ضرع 

(1) .دمآ ایند  هب  وا  زا  رتخد  هس  دش و  وا  رسمه  متشاذگ و 

یم یگدیـسر  وا  هب  دـسرپ و  یم  وا  لاح  زا  ماما  ددـعتم  ياه  تصرف  رد  هک  تسا  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ردـق  نآ  نوراـهوبا 
: دومرف ترضح  مدیسرن ، ترـضح  تمدخ  هک  دوب  زور  دنچ  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نیـشنمه  نم  دیوگ : یم  شدوخ  .دنک 

.تسا هداد  يرسپ  دنزرف  نم  هب  دنوادخ  مدرک : ضرع  نوراهوبا ! يا  مدیدن  ار  وت  هک  تسا  يزور  دنچ 

ص:103

ص 480. ج 5 /  یفاک : لوصا  . 79 - 1
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هک يروط  هب  مارتحا  اب  ترـضح  هبترم  دنچ  .دـمحم  مدرک : ضرع  يدراذـگ ؟ هچ  ار  وا  مان  دـنادرگ ، كرابم  ار  وا  دـنوادخ  دومرف :
« .دّمحم دّمحم ، دّمحم ، :» دومرف دش ، یم  کیدزن  نیمز  هب  ترضح  تروص 

ار تدنزرف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يادف  هب  نیمز  لها  مامت  مردام و  ردـپ و  مناگتـسب و  منادـنزرف و  مناج و  دومرف : سپس 
.ینکن يراتفردب  وا  اب  ییوگن و  ازسان  وا  هب  ینزن ،

.دوش سیدقت  زور  ره  هکنیا  رگم  دشاب  نآ  رد  دّمحم  مان  هک  تسین  نیمز  رد  يا  هناخ  چیه  دومرف : هاگ  نآ 

هب دوخ  مالغ  هب  .ما  هدرکن  هقیقع  هک  دیمهف  متفگن ، يزیچ  دید  ترـضح  متفگن ، يزیچ  يا ؟ هدرک  هقیقع  وا  يارب  ایآ  دومرف : سپس 
هاگ نآ  .داد  نم  هب  دروآ و  رانید  هس  دمآ و  مالغ  سپـس  .نک  ربص  دومرف : ترـضح  موش  دنلب  متـساوخ  دومرف ، یبلطم  فداصم  مان 

(1) .نک ماعطا  نارگید  هب  روخب و  تدوخ  نک ، حبذ  رخب و  قاچ  دنفسوگ  ود  دومرف :

دنم هرهب  وا  تاضویف  زا  دشاب و  بوبحم  هّجوت  دروم  بترم  هک  دنک  يوق  شبوبحم  اب  ار  یتسود  دـنویپ  ردـق  نآ  تسا  نکمم  ناسنا 
.ددرگ

ص:104

هنیدملاب مالـسلا  هیلع  هَّللا  كدـبع  یبأل  ًاسیلج  تنک  لاق : هدـعج  لآ  یلوم  نوراه  یبأ  نع  « ؛ ص 39 ج 6 /  یفاـک : لوصا  . 80 - 1
؟ هتیّمـس امف  هیف ، هَّللا  كراب  لاقف : .مالغ  یل  دـلو  تلقف : نوراهابأ ! ای  ماّیأ  ذـنم  كرأ  مل  یل : لاقف  هیلإ  تئج  ّینأ  ّمث  ًاـماّیأ  یندـقفف 

یسفنب لاق : ّمث  ضرألاب ، هّدخ  قصلی  داک  یتح  دمحم ، دمحم  دمحم  لوقی : وهو  ضرألا  وحن  هّدخب  لبقأف  لاق  .ًادّمحم  هتیّمـس  تلق :
.هیلإ یـست ء  الو  هبرـضت  الو  هّبـست  ال  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  ءآدفلا  ًاعیمج  مهّلک  ضرألا  لهأبو  يوبأبو  یلهأبو  يدـلوبو 
ینآر دـقو  لاق : .تکـسمأف  لاق : هنع ؟ تققع  یل : لاق  ّمث  موی ، ّلک  سّدـقت  یه  ّالإ  دـمحم  مسا  اهیف  راد  ضرألا  یف  سیل  ّهنأ  ملعاو 

یـشب ء، یل  رمأ  دـق  ّهنأ  تننظ  ّینأ  ّالإ  هل  لاق  اـم  تملع  اـم  هَّللاوف  .یّنم  ندا  فداـصم ! اـی  لاـقف : لـعفأ ، مل  ّینأ  ّنظ  تکـسمأ  ثیح 
رتشاف بهذا  نوراهابأ ! ای  لاقف : يدـی  یف  اهعـضوف  ریناند  هثالثب  فداصم  ینءآجف  .نوراهابأ  ای  تنأ  اـمک  یل : لاـقف  موقـأل  تبهذـف 

« .معطأو لُکو  امهحبذاو  امهنمستساو  نیتسبک 
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دنتـسه و طابترا  نیا  ریثأت  تحت  مه  نانمـشد  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دـسر  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  ّبترم  هک  نوراهوبا  نیمه 
نانمشد زا  یکی  هار  نیب  رد  مسرب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  متـساوخ  یم  يزور  دیوگ : یم  دوش ، یم  اهنآ  یتحاران  بجوم 

! نارفاک يا  نارحاس و  يا  دیور ، یم  منهج  يوس  هب  ود  ره  دور ، یم  ییانیبان  دزن  ییانیبان  تفگ : ار  هلمج  نیا  دید و  ارم  ترضح 

.مدرک فیرعت  ترضح  يارب  ار  ناتساد  مدرک ، یم  هیرگ  یتحاران  زا  مدوب و  تحاران  هک  یلاح  رد  مدیسر  ترضح  تمدخ 

مه وا  هدز ، ام  نمـشد  هک  ییاه  فرح  زا  شابن  تحاران  دومرف : دـعب  و  .نوعجار » هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.ناوخب ریگب و  ار  باتک  نیا  یتسه ، انیب  دعب  هب  نیا  زا  وت  یلو  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  ياه  مشچ  نونکا 

هتـشاد یمهم  راک  تقو  ره  دـعب  هب  نیا  زا  دومرف : ترـضح  هاگ  نآ  .مدـناوخ  ار  نآ  مامت  متفرگ و  ار  باـتک  دـیوگ : یم  نوراـهوبا 
متسد هک  متشادن  مداخ  هب  جایتحا  دعب  هب  نآ  زا  .دوب  یهاوخ  انیبان  دشابن ، مهم  هک  يروما  هب  تبسن  دید و  دهاوخ  وت  نامشچ  یـشاب 

تاملک نآ  هک  يدرم  زا  .مدوب  انیبان  دوبن ، مهم  هک  يروما  هب  تبـسن  مدـید و  یم  تشاد  تیّمها  هچره  متفر و  یم  مدوخ  دریگب ، ار 
(1) .دنک یم  یگدنز  رقف  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  مشچ  مدید  متفرگ ، غارس  دوب  هتفگ  ار  زیمآ  تناها 

ص:105

تجرخ نوراهوبأ : لاـق  مالـسلا ، هیلع  قداـصلا  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  فوفکملا  نوراـه  یبأ  نع  « ؛ ص 257 يربکلا : هیادـهلا  . 81 - 1
يالوم یلع  تلخدـف  هرفک ! اـی  هرحـس  اـی  راـنلا  یلإ  امکریـصمف  یمعأ  دـنع  یلإ  یعـسی  یمعأ  لاـقف : هئآدـعأ  ضعب  ینیقلف  هدـیرأ 

ّالإ أرتجا  ام  هَّللاوف  انّودـع ، هلاق  ام  کنزحی  ال  نوراه ! ای  لاقو : عجرتساف  يرج  اـم  هتفّرعو  نیعلا ، یکاـب  ًاـنیزح  مالـسلا  هیلع  قداـصلا 
باتکلا اذه  ذخ  کلذ  همالع  نمو  ًاریـصب ، هدعب  نم  تنأ  تلعجو  هینیع  نم  هیرظان  تّردنا  هبوقع  تقولا  یف  هب  تلزن  دـقو  هَّللا  یلع 
بجحت هتیأر ال  ّالإ  کّمهی  رمأ  یف  رظنت  ال  لاق : ّمث  .هنم  فرح  رخآ  یلإ  هتأرقو  هتـضضفف  باتکلا  تذـخأف  نوراهوبأ : لاـق  .هأرقاـف 

ینّمهی ام  یلإو  یقیرط  یلإ  رظنأ  یتیب  یلإ  تئجو  بابلا  نم  يدئآق  تفرـصف  نوراهوبأ : لاق  .کّمهی  ام ال  نع  ّالإ  اذـه  کموی  دـعب 
نع تلأسو  .هارأ  نکأ  مل  ّینإف  ینینعی ، امع ال  ّالإ  بجحأ  ملو  فوقسلا  قیوزتو  صوصفلا  شقنو  ریناندلاو  مهاردلا  ککس  تأرقو 

« .قیرطلا نع  سانلا  لأسی  ناکف  لام ، اذ  ناکو  رقتفاو  هینیع  نم  هیرظان  دقف  یتح  هراد  یلإ  هقیرط  ضعب  غلبی  مل  هتدجوف  لجرلا 
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مالسلا هیلع  نیسح  اب  دنویپ  نوراهوبا و 

، دناوخب يراعشا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دروم  رد  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یقـشاع  نوراهوبا 
شیامن هب  لمع  رد  ار  ندوب  ادخ  قشاع  هداد و  رارق  دوخ  قشع  ّتبحم و  هنحـص  ار  اروشاع  تسادخ و  ّتبحم  هوسا  هک  یماما  نامه 

.تسا هدینادرگ  دوخ  هّجوتم  ار  نینمؤم  همه  بولق  هتفرگ و  رارق  تادوجوم  همه  هجوت  دروم  هک  يا  هنوگ  هب  هتشاذگ ،

ترضح مدناوخ ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبیـصم  رد  ار  يراعـشا  دیوگ : یم  نوراهوبا 
، مدناوخ هیثرم  تروص  هب  ار  يراعشا  مدرک  عورش  سپس  .یناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  هک  ناوخب  هنوگ  نآ  دومرف :

مه اه  نز  دنک و  یم  هیرگ  ترـضح  مدید  مدناوخ ، هرابود  .هدب  همادا  دومرف : ترـضح  .مدرک  توکـس  درک ، هیرگ  ترـضح  نوچ 
.دندرک یم  هیرگ  ناشیا  هارمه 

رفن ُهن  رگا  تسوا ، يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هد  دوخ  راعشا  اب  هک  یسک  نوراهوبا ! يا  دومرف : ترضح  دش ، تکاس  سلجم  یتقو 
هکنیا هب  دندیسر  ات  ...دنایرگب  ار 

ص:106
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، دنک هیرگ  دتفیب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دای  هب  یـسک  رگا  دومرف : رخآ  رد  و  تسوا ، يارب  تشهب  دـنایرگب  مه  ار  رفن  کی  رگا 
(1) .تسوا يارب  تشهب  سپ 

ص:107

امک ال ، لاقف : هتدـشنأف ، یندـشنأ  یل : لاقف  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبأ  یلع  تلخد  لاـق : « ؛ ص 287 ج 44 /  راونالا : راـحب  . 82 - 1
، تررمف رم  لاقف : انأ ، تکسمأ  یکب ، اّملف  لاق : .هیکزلا  همظعِأل  لقف  نیسحلا  هّدج  یلع  ررمأ  هتدشنأف  .هربق  دنع  هیثرت  امکو  نودشنت 

لاق ءاسنلا ، جـیاهتو  یکبف  لاق : كاکبب  يدعـساف  نیـسحلا  یلعو  كالوم  یبدـناو  یموق  میرم  ای  هتدـشنأف  لاق : یندز ، لاق : ّمث  لاق :
ًادحاو ًادـحاو  صقتنی  لعج  ّمث  هّنجلا ) هلف   ) هرـشع یکبأف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یف  دـشنأ  نم  نوراهابأ ! ای  یل : لاق  نتکـس ، نأ  اّملف 

« .هّنجلا هلف  یکبف  هرکذ  نم  لاق : ّمث  هّنجلا ، هلف  ًادحاو  یکبأف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یف  دشنأ  نم  لاقف : دحاولا  غلب  یّتح 
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 / یتسود ّتبحم و  شیادیپ  ياه  هار 

یتسود تّبحم و  شیادیپ  ياه  هار  مراهچ  لصف 

هراشا

ص:109
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حیضوت

مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

اْینُّدلا َنِم  ُنِمؤُملا  یَّلََخت  اذإ 

؛ ِهَّللا ِّبُح  َهَوالَح  َدَجَو  امَس َو 

الاب دیامن  یلاخ  ایند  زا  ار  دوخ  هک  ینامز  نمؤم 

.دبای یم  ارادخ  ّتبحم  یتسود و  ینیریش  دور و  یم 

راونالاراحب 56/73

ص:110
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رایغا زا  بلق  ندومن  كاپ  ( 1

هراشا

اریز دومن ، یلاخ  یقیقح  بوبحم  اب  ِراگزاسان  ياه  ّتبحم  زا  ار  بلق  ادتبا  دیاب  اه  بوخ  اه و  یبوخ  هب  تبسن  ّتبحم  شیادیپ  يارب 
ّتبحم هچ  دنادب  ناسنا  هک  دنک  یم  اضتقا  ترورـض  .دور  یم  يرگید  دمآ  یکی  رگا  دریذـپ ، یمن  ار  داضتم  ّتبحم  ود  ناسنا  بلق 

مالـسلا و مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  شلوسر و  ادخ و  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  درادـن ، يراگزاس  بوبحم  ّتبحم  اب  ییاه 
.دوش یمن  عمج  نانیا  ّتبحم  اب  ییاه  ّتبحم  هچ  هک  دنادب  دیاب  دشاب  هتشاد  تسود  ار  اه  یبوخ 

ایند یتسود  تّبحم و 

زا ار  ایند  ّتبحم  سپ  يراد  یم  تسود  ارم  رگا  هک : داتسرف  یحو  مالسلا  هیلعدوواد  ترضح  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
(1) .دوش یمن  عمج  بلق  کی  رد  زگره  نم  یتسود  ایند و  یتسود  اریز  نک ، جراخ  دوخ  بلق 

ص:111

ّنإف کبلق ، نم  ایندلا  ّبح  جرخاف  ینّبحت  تنک  نإ  مالسلا : هیلعدواد  یلإ  هَّللا  یحوأ  « ؛ ص 39 ج 12 /  لئاسولا : كردتسم  . 83 - 1
« .بلق یف  ناعمتجی  اهّبحو ال  یّبح 
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ار ایند  دیاب  دنا  هداد  ادـخ  هب  لد  هک  یناسک  سپ  دزاس ؟ یمن  ددنـسپ ، یم  وا  هک  ار  هچنآ  ادـخ و  هب  هقالع  اب  ایند  هب  هقالع  ًاعقاو  ایآ 
؟ دنریگب هلصاف  يویند  تاناکما  زا  دننک و  باختنا  هنابهار  یگدنز  کی  هدرک و  اهر 

: دومرف هکلب  تسین ، راگزاس  ادخ  ّتبحم  اب  ایند  دومرفن : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اریز  تسین ، نینچ  هن ، هک : تسا  نیا  خـساپ 
رد ار  ایند  دناوتب  ناسنا  رگا  اذل  ایند ، دوخ  هن  تسا  ایند  هب  هقالع  تسا  ّرضم  هچنآ  دوش  یم  مولعم  سپ  .درادن  يراگزاس  ایند  ّتبحم 
ادخ ّتبحم  اب  ییایند  نینچ  .دهدن  نآ  هب  ار  دوخ  بلق  هب  دورو  هزاجا  دهدن و  نآ  هب  لد  یلو  دشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  فلتخم  داعبا 

.تسا عمج  لباق 

ترخآ يارب  ایند 

ینعی یقیقح  بوـبحم  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ناوـنع  هب  ار  اـیند  هکلب  تساوـخن ، اـیند  يارب  ار  اـیند  ناـسنا  رگا  رگید ؛ ریبـعت  هب 
راگزاس اه  یبوخ  ادـخ و  ّتبحم  اب  دـناوت  یم  اـیند  نیا  تساوخ ، ترخآ  رد  یگـشیمه  هنادنمتداعـس  یگدـنز  يارب  زین  دـنوادخ و 

.دشاب

.میراد هقالع  ایند  هب  ام  تفگ : درک و  حرطم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  روفعی  یبا  نبا  مان  هب  یصخش  ار  بلطم  نیمه  ًاقاّفتا 
هب مناسرب ، ما  هچب  نز و  فرـصم  هب  مورب ، جـح  هب  منک ، جاودزا  هکنیا  يارب  تفگ : یهاوخ ؟ یم  ار  اـیند  هچ  يارب  دومرف : ترـضح 

(1) .تسا ترخآ  زا  نیا  تسین ، ایند  زا  هکنیا  دومرف : ترضح  .منک  جرخ  ادخ  هار  رد  مهدب و  مناتسود 

ص:112

؟ اذام اهب  عنصت  لاقف : .ایندلا  ّبحنل  ّانإ  مالسلا : هیلع  هَّللا  دبع  یبأل  تلق  روفعی : یبأ  نبا  نع  « ؛ ص 106 ج 73 /  راونالا : راحب  . 84 - 1
« .هرخآلا نم  اذه  ایندلا ، نم  اذه  سیل  یل : لاق  .قّدصتأو  یناوخإ  لینأو  یلایع  یلع  قفنأو  ّجحأو  اهنم  جّوزتأ  تلق :
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هار نیا  زا  دـنک و  مادـقا  ریخ  ياـهراک  هب  نآ  هلیـسو  هب  دـهاوخب  هکلب  دـشابن ، فدـه  شیارب  يویند  تاـناکما  رگا  ناـسنا  عـقاو  رد 
دیاب هکلب  مراد ، تسود  ار  اـیند  نم  تفگ : دـیابن  سپ  اـیند ، هب  ّتبحم  هن  تسا ، ترخآ  هب  ّتبحم  نیا  دـیامن ، داـبآ  ار  دوخ  ترخآ 

هن دنک ، دابآ  ار  ناسنا  ترخآ  هک  ییایند  .منک  یم  هدافتسا  ایند  زا  ترخآ  هب  ندیسر  يارب  نکل  مراد ، تسود  ار  ترخآ  نم  تفگ :
.تسا هتفرگ  رارق  قیوشت  فیرعت و  دروم  هکلب  هدشن ، عقاو  شهوکن  دروم  اهنت 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

« .ترخآ يارب  ایند  تسا  یکمک  بوخ  ؛(1)  ِهَرِخْالا یَلَع  اْینُّدلا  ُنْوَْعلا  َمِْعن  »

رارق تّمذم  دروم  نآرق  رد  ار  دوب -  هدش  هتخود  وا  هب  اه  مشچ  هک  يدنمتورث  درم  نوراق -  هکنآ  زا  سپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
.نکن شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  مهس  دیامرف : یم  دهد ، یم 

َّنِإ ْحَْرفَت  ُهُمْوَق ال  َُهل  َلاق  ْذِإ  ِهَّوُْقلا  ِیلوُأ  ِهَبْـصُْعلِاب  ُءُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنِإ  ام  ِزُونُْکلا  َنِم  ُهاْنیَتآَو  ْمِْهیَلَع  یغَبَف  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َناک  َنوُراـق  َّنِإ  »
َداسَْفلا ِْغبَت  الَو  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأَو  اْینُّدلا  َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  الَو  َهَرِخْآلا  َراّدلا  ُهَّللا  َکیتآ  امِیف  ِغَْتباَو  َنیِحِرَفلا  ُّبُِحی  َهَّللا ال 

(2) ؛» َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف 

ص:113

ص 127. ج 73 /  راونالاراحب : . 85 - 1
هیآ 77 و 76. صصق /  هروس  . 86 - 2
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يدـنمورین هورگ  رب  اهنآ  ياهدـیلک  هک  میدوب  هداد  وا  هب  ردـق  نآ  اـه ، هنیجنگ  زا  درک و  متـس  ناـنآ  رب  دوب و  یـسوم  موق  زا  نوراـق 
تیادخ هچنآ  اب  .دراد و  یمن  تسود  ار  ناگدننک  يداش  ادخ  هک  نکم  يداش  دـنتفگ : وا  هب  يو  موق  هک  هاگ  نآ  دـمآ ، یم  نیگنس 

نیمز رد  نک و  یکین  هدرک  یکین  وت  هب  ادـخ  هک  ناـنچمه  نکم و  شومارف  اـیند  زا  ار  دوـخ  مهـس  يوـجب و  ار  ترخآ  يارـس  هداد 
« .دراد یمن  تسود  ار  نارگداسف  ادخ  هک  يوجم  داسف 

حیـضوت هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  تسیچ ؟ نکن ، شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  مهـس  هکنیا  زا  دـنوادخ  دارم 
دوخ ترخآ  اهنآ  هلیسو  هب  نکن و  شومارف  ار  دوخ  یباداش  طاشن و  یناوج و  تغارف و  يدنمناوت و  یتمالس و  ینعی ؛ هک  هدش  هداد 

(1) .امن نیمأت  ار 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  .ترخآ  يارب  هلیسو  هن  دشاب  فده  هک  ییایند  تسایند ، يارب  ایند  هب  ّتبحم  زا  شهوکن  رد  نخـس  يرآ ،
ار ایند  شرـضحم  رد  یـصخش  یتقو  .تسا  نمـشد  تسود و  دزنابز  ایند  هب  تبـسن  وا  دـهز  دوبن و  شبلق  رد  ایند  ّتبحم  يا  هّرذ  هک 
هب ار  تشهب  ایند  نیمه  رد  تسا و  ادـخ  ءایلوا  تراجت  لحم  اـیند  : » دومرف وا  نانخـس  لـباقم  رد  داد ، رارق  شهوکن  تّمذـم و  دروم 

(2)« .دندرک لیصحت  ایند  زا  هک  تسا  يدوس  ادخ  تمحر  دندروآ و  تسد 

ص:114

سنت ال  لاق : اْینُّدـلا » َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  الَو  : » ّلجوّزع هَّللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نع  « ؛ ص 177 ج 71 /  راونالا : راـحب  . 87 - 1
« .هرخآلا اهب  بلطت  نأ  کطاشنو  کبابشو  کغارفو  کتّوقو  کتّحص 

هیلإ یکشف  لجر  هیلإ  ءآجف  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دنع  ًاسلاج  تنک  لاق : هتابن  نبا  نع  « ؛ ص 125 ج 73 /  راونالا : راحب  . 88 - 2
مهف نمل  هبقاع  رادو  اهنم  دّوزت  نمل  ینغ  رادو  اهقدـص  نمل  قدـص  لزنم  ایندـلا  ّنإ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  اـهّمذو ، ایندـلا 

« .همحرلا اهیف  اوحبرو  هّنجلا  اهیف  اوبستکا  هئآیلوأ ، رجتمو  هتکئآلم  یّلصمو  هَّللا  یحو  طبهمو  هَّللا  ءّآبحأ  دجسم  اهنع ،
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دروم دیامن ، يریگولج  هیلاع  تاجرد  هب  ندیسر  زا  دراد و  هگن  دوخ  رد  ار  ناسنا  دشاب و  ناسنا  يدبا  تداعـس  عنام  هک  ییایند  هتبلا 
: دومرف شربمایپ  هب  جارعم  رد  دنوادخ  هک  هزادنا  نآ  ات  تسا ، شهوکن 

دتسیا و زاب  ندروخ  زا  ناگتشرف  نوچمه  دریگب و  هزور  هزادنا  نامه  هب  دناوخب و  زامن  نیمز  نامـسآ و  لها  هزادنا  هب  يا  هدنب  رگا  »
رد منیبب  نآ  رویز  بیز و  ای  و  تسایر ، ترهـش و  ای  ایند ، یتسود  ّتبحم و  زا  يا  هّرذ  وا  بلق  رد  یلو  دـشوپب ، سابل  ناگنهرب  نوچ 

(1)« .داب وت  رب  نم  ّتبحم  مالس و  .درک  مهاوخ  نوریب  شبلق  زا  ار  متّبحم  دوب و  دهاوخن  نم  هیاسمه  ما  هناخ 

ادخ یتسود  ياتسار  رد  ایند  یتسود 

يارب تسا  یکمک  هکلب  تسین ، كانرطخ  ّرـضم و  اـهنت  هن  دوب ، ادـخ  یتسود  ّتبحم و  ياتـسار  رد  رگا  یتسوداـیند  رگید : ریبعت  هب 
هنیمز نیا  رد  هک  تسا  هتفر  یکانرطخ  رما  غارـس  هب  دـهاوخ ، یمن  ادـخ  يارب  ار  ایند  دوبن و  اتـسار  نیا  رد  رگا  اما  .ادـخ  هب  ندیـسر 

.تسام يامنهار  دنوادخ  مالک 

اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَمَو  اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌهَراِجتَو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأَو  ْمُُکتَریِـشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤآْنبَأَو  ْمُکُؤآبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق  »
ِهَّللا َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

ص:115

لهأ مایـص  ماصو  ضرألاو  ءآمـسلا  لهأ  هولـص  دبعلا  یّلـص  ول  دـمحأ ! ای  یلاعت : هَّللا  لاق  « ؛ ص 30 ج 77 /  راونالا : راـحب  . 89 - 1
اهتـسائر وأ  اهتعمُـس  وأ  هّرذ  ایندلا  ّبح  نم  هبلق  یف  يرأ  مث  يراعلا ، سابل  سبلو  هکئآلملا  لثم  ماعطلا  نم  يوطو  ضرألاو  ءآمـسلا 

« .یتّبحمو یمالس  کیلعو  یتّبحم  هبلق  نم  ّنعزنألو  يراد  یف  ینرواجی  ال  اهتنیز ، وأ  اهّیلح  وأ 
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(1) ؛» َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللاَو ال  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِجَو  ِِهلوُسَرَو 

دـیکانمیب و شداسک  زا  هک  یتراجت  دـیا و  هدروآ  درگ  هک  یلاوما  امـش و  نادـناخ  ناـنز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  رگا  وگب :
ات دیـشاب  رظتنم  سپ  تسا ، رت  ینتـشاد  تسود  يو  هار  رد  داهج  و  شربمایپ ، ادـخ و  زا  امـش  دزن  دـیراد  یم  شوخ  هک  ار  ییاـهارس 

« .دنک یمن  ییامنهار  ار  ناقساف  هورگ  دنوادخ  دروآرد و  ارجا  هب  ار  شنامرف  ادخ 

ّتبحم هک  یمادام  تسوا و  ریغ  ّتبحم  زا  بلق  ندومن  یلاخ  لوا  مدق  دشچب ، ار  ادخ  ّتبحم  تّذل  معط و  دهاوخب  ناسنا  رگا  يرآ ،
هطقن نامه  رد  دـنک و  یمن  ادـیپ  ار  دـنوادخ  يوس  هب  زاورپ  ناوت  هک  دوش  یم  نیگنـس  نانچ  نآ  دـشاب ، وا  بلق  رد  ایند  ادـخ و  ریغ 

.درادن الاب  هب  یسرتسد  دنام و  یم  نییاپ 

: دومرف یم  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  یصخش 

؛(2) ِهَّللا ِّبُح  َهَوالَح  َدَجَوَو  یمَس  اْینُّدلا  َنِم  ُنِمْؤُْملا  یَّلََخت  اذإ  »

« .دبای یم  ار  ادخ  ّتبحم  ینیریش  دور و  یم  الاب  درک ، یلاخ  ایند  زا  ار  دوخ  بلق  یتقو  نمؤم 

رسمه تفای ، نایاپ  مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  اب  شدادرارق  تدم  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تسا : هدمآ  خیرات  رد 
، دوب یناملظ  کیرات و  یبش  درک ، مگ  ار  هار  .دـش  راپـسهر  رـصم  يوس  هب  نیدـم  زا  تشادرب و  ار  دوخ  نادنفـسوگ  زین  دـنزرف و  و 

وا نادنفسوگ 

ص:116

هیآ 24. هبوت /  هروس  . 90 - 1
ص 56. ج 73 /  راونالاراحب : . 91 - 2
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هنز شتآ  هلیـسو  هب  اما  دنوش ، مرگ  شنادـنزرف  دوخ و  درـس ، بش  نآ  رد  ات  دزورفیب  یـشتآ  تساوخ  یم  دـندش ، قرفتم  نابایب  رد 
.دشن نشور 

زا يا  هلعش  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  درک ، هرصاحم  ار  وا  تخس  ثداوح  زا  ینافوط  ینعی  دش ، لمح  عضو  راچد  مه  شرادراب  رـسمه 
تکرح شتآ  يوس  هب  يا  هلعـش  نتفرگرب  اـی  هار و  ندرک  ادـیپ  يارب  تسا ، شتآ  هکنیا  ناـمگ  هب  یـسوم  دروخ ، شمـشچ  هب  رود 

: هدمآ نآرق  رد  .دوب  یهلا  رون  هکلب  دوبن ، شتآ  نیا  یلو  .درک 

(1) ؛  یحُوی اِمل  ْعِمَتْساَف  َُکتْرَتْخا  اَنَأَو  ًيوُط  ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  َکُّبَر  اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  َيِدُون  اهیتَأ  اّمَلَف  »

نیمزرـس رد  وت  هک  رآ  نوریب  ار  تیاه  شفک  ماوت ، راگدرورپ  نم  یـسوم ! يا  هک  دـش  هداد  ادـن  دـمآ ، شتآ  دزن  يو  هک  یماـگنه 
.هد ارف  شوگ  دوش  یم  یحو  وت  رب  هچنآ  هب  نونکا  مدرک ، باختنا  تلاسر ) ماقم  يارب   ) ار وت  نم  یتسه ، يوط  سدقم 

ار تیاه  شفک   » هکنیا لیوأت  درک : لاؤس  ترـضح  زا  یـصخش  هک  هدـمآ  هادـف -  انحاورا  نامز -  ماما  سدـقم  هیحان  زا  یتیاور  رد 
؟ تسیچ رآ » نوریب 

صلاخ وت  رب  ار  متّبحم  نم  ایادخ  تفگ : درک ، تاجانم  شراگدرورپ  اب  سدقم  يداو  رد  یتقو  مالسلا  هیلع  یسوم  دومرف : ترـضح 
ینعی رآ ، نوریب  ار  تیاه  شفک  دومرف : دنوادخ  سپ  تشاد ، ّتبحم  شلها  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  متسش ، وتریغ  زا  ار  ملد  مدرک و 

ص:117

تایآ 13 و 12 و 11. هط /  هروس  . 92 - 1
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(1) .هد وشتسش  نم  ریغ  زا  ار  تلد  تسا ، نم  يارب  صلاخ  وت  ّتبحم  رگا  نک ، نوریب  تلد  زا  ار  تلها  ّتبحم 

ادخ يارب  دنزرف  نز و  یتسود 

بلق زا  ار  ادخ  ریغ  ّتبحم  تسا  مزال  دنوادخ  ّتبحم  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  هک  تسا  مزال  هلمج  نیا  رارکت 
مامت دشاب و  هتـشادن  ّتبحم  هقالع و  شناگتـسب ، شردام ، ردپ و  شنادنزرف ، هب  تبـسن  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـیامن ،» نوریب  دوخ 

.دشابن ادخ  ّتبحم  ياتسار  رد  هک  دنک  اهر  ار  یتبحم  دیاب  وا  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  .دنک  شومارف  ار  اهنآ 

مهیلع شتیب  لها  ربمایپ و  هب  تبسن  همه  زا  رتالاب  نینمؤم و  ناگتسب و  دنزرف ، ردام ، ردپ و  هب  تبسن  هک  داد  روتسد  دنوادخ  رگا  اذل 
یتسود يدراوم  رد  رگا  یلب  .دشاب  یم  ادخ  یتسود  ریسم  رد  تسا و  تبثم  یتسود ، ّتبحم و  نیا  دشاب ، هتشاد  ّتبحم  مالسلا 

ص:118

هیلع یـسوم  هّیبنل  یلاعتو  كرابت  هَّللا  رمأ  نع  هَّللا  لوسر  نبای  ینربخأف  تلق : دعـس } لاـق  {« ؛ ص 83 ج 52 /  راونالا : راحب  . 93 - 1
نم مالسلا : هیلع  لاقف  .هتیملا  باهإ  نم  تناک  اّهنأ  نومعزی  نیقیرفلا  ءآهقف  ّنإف  ًيوُط » ِسَّدَقُملا  ِداولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  : » مالسلا

وأ هزئاج  اهیف  یسوم  هولـص  نوکت  نأ  اّمإ  نیبطخ : نم  اهیف  رمألا  الخ  ام  ّهنأل  هتّوبن ، یف  هلهجتـساو  یـسوم  یلع  يرتفا  دقف  کلذ  لاق 
سدقأب سیلف  هرّهطم ، هسّدقم  تناک  نإو  .هسّدقم  نکت  مل  ذإ  هعقبلا ، کلت  یف  امهـسبل  هل  زاج  هزئاج  هتولـص  تناک  نإف  هزئاج ، ریغ 

ملعو مارحلا  نم  لالحلا  فرعی  مل  ّهنأ  مالسلا  هیلع  یسوم  یلع  بجوأ  دقف  امهیف ، هزئاج  ریغ  هتولص  تناک  نإو  .هولـصلا  نم  رهطأو 
داولاب ّهبر  یجان  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ّنإ  لاق : .امهیف  لیوأتلا  نع  يالوم  ای  ینربخأف  تلق : .رفک  اذهو  زجت  مل  امو  هولـصلا  هیف  زاج  ام 

كرابت هَّللا  لاقف  هلهأل ، ّبحلا  دـیدش  ناکو  كاوس  نّمع  یبلق  تلّـسغو  یّنم  هّبحملا  کل  تصلخأ  دـق  ّینإ  ّبرای  لاـقف : سدـقملا 
« .ًالوسغم ياوس  نم  یلإ  لیملا  نم  کبلقو  هصلاخ  یل  کتّبحم  تناک  نإ  کبلق  نم  کلهأ  ّبح  عزنأ  يأ  کیلعن ، علخا  یلاعتو :
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.دوش شومارف  دیاب  اه  یتسود  نآ  دوب ، تسود  هب  ندیسر  عنام  هکلب  دوبن ، ادخ  هب  ندیسر  يارب  يرازبا 

یم هوک  يالاب  هب  مه  زاب  یهلا ، باذع  راثآ  ندـید  اب  یتح  دریگ ، یمن  رارق  تیادـه  ریـسم  رد  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  يدـنزرف  رگا 
لد وا  زا  دیاب  هک  تساجنیا  دیآ ، یمن  ردپ  ياه  تیاده  غارس  هب  موش و  یمن  قرغ  منک و  یم  ظفح  ار  مدوخ  نم  دیوگ : یم  دور و 

.تخاس اهر  ار  وا  دنک و 

جوم نایم  زا  دـنیآ و  یم  یتشک  هب  وا  هارمه  ناگتفای  تاجن  هک  یلاـح  رد  هتفر  يراـنک  رد  هک  دـید  ار  شدـنزرف  ربماـیپ ، حون  یتقو 
هب يدوز  هب  داد : خـساپ  وا  .شابم  نارفاک  اـب  وش و  راوس  اـم  اـب  هک  دز  ادـص  ار  وا  دـنهد ، یم  تاـجن  ار  دوخ  بآ ، كاـنرطخ  ياـه 
يا هدـنرادهگن  چـیه  ادـخ  ناـمرف  ربارب  رد  زورما  تفگ : مالـسلا  هیلع  حون  .دراد  هاـگن  ناـما  رد  بآ  زا  ارم  هک  مرب  یم  هاـنپ  یهوک 

.دنک محر  وا  رب  ادخ  هک  یسک  رگم  تسین 

نم هداوناخ  لها و  زا  مرـسپ  اراگدرورپ  دز : ادص  دوش ، یم  قرغ  شدنزرف  هک  دـید  ار  هنحـص  نیا  یتقو  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح 
سپ تسا ، هتـسیاشان  يرادرک  ار  وا  تسین ، وت  ناسک  زا  تقیقح  رد  وا  حون ! اـی  دـش : باـطخ  .تسا  تسار  وت  هدـعو  ًاـعطق  تسا و 

.یشاب نانادان  زا  ادابم  هک  مهد  یم  زردنا  وت  هب  نم  هاوخم ، نم  زا  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ 

، ینکن محر  نم  هب  يزرماین و  ارم  رگا  مرادن و  ملع  نادـب  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  اراگدرورپ  تفگ : حون 
(1) .مشاب ناراکنایز  زا 
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البرک رد  یتسود  ایند 

ماما .دوب  ایند  ّتبحم  یتسود و  ینمـشد -  یتسود و  یّلجت  زور  اروشاع -  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ینمـشد  لماع  زمر و 
يراگزاس ایند  هب  یگتـسبلد  اب  مالـسلا  اـهیلعارهز  دـنزرف  هب  نداد  لد  هک  تخومآ  همه  هب  زمر  نیا  ندوشگ  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.درادن

مالـسلا هیلع  نیـسح  اب  ینمـشد  لماع  ار  ایند  هب  تبـسن  یتسود  نآ  رد  هک  ینانخـس  رد  نمـشد  اب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف نینچ  هتسناد 

رد هشیمه  يارب  درف  کی  ای  دوش و  هداد  رفن  کی  هب  ایند  همه  دوب  انب  رگا  هک  دیـشاب  رذحرب  ایند  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  ادخ ! ناگدنب  »
دنوادخ اریز  زگره ! یلو  دوب ، رتدـنیآ  شوخ  یمکح  نینچ  رتهب و  يدونـشخ  بلج  يارب  رتراوازـس و  اقب  يارب  ناربمایپ  دـنامب ، ایند 

دهاوخ لدبم  هودنا  مغ و  هب  شا  يداش  رورـس و  و  لیاز ، شیاه  تمعن  و  هنهک ، شیاه  هزات  هک  هدومن  قلخ  ندش  یناف  يارب  ار  ایند 
 . ...دیریگرب يا  هشوت  دوخ  ترخآ  يارب  سپ  يا ، هناخ  ّتقوم  تسا و  یلزنم  نود  .دیدرگ 

شا يدـیماان  سأی و  هب  دـنک  عمط  يو  رب  سک  ره  دزاـس و  شدـیماان  دـنک  هیکت  نآ  هب  سکره  هک  دـنزن  لوگ  ار  امـش  اـیند  مدرم !
شبضغ هدرک و  ضارعا  امش  زا  ادخ  نآ ، ببس  هب  هتخیگنارب و  ار  ادخ  مشخ  هک  دیا  هدش  نامیپ  مه  يرما  هب  کنیا  امـش  .دناشک و 

تیب و لها  نتـشک  يارب  سپـس  دـیدروآ  نامیا  شربمایپ  هب  هداـهن و  ندرگ  ادـخ  ناـمرف  هب  هک  امـش  .تسا  هداتـسرف  ورف  امـش  رب  ار 
هدیا و رب  گنن  امش و  رب  گنن  تسا ، هدرب  امش  دای  زا  ار  گرزب  يادخ  هدیدرگ و  طلسم  امـش  رب  ناطیـش  دیدرک ، موجه  شنادنزرف 

(1)« .امش فده 
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دعس رمع  یتسود  ایند 

مه یصوصخ  تروص  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  دومن ، نایب  ار  نانمشد  ّيزرو  ینمشد  ّتلع  یمومع ، تروص  هب  نانخـس  نیا 
بش یکیرات  رد  تفریذپ و  وا  دنک ، وگتفگ  دعس  رمع  اب  هک  دومن  داهنـشیپ  ماما  هک  یماگنه  .درک  نایب  ینمـشد  ّتلع  ار  یتسرپایند 

صفح و شدـنزرف  دعـس و  رمع  مه  لباقم  فرط  رد  دنتـشاد و  روضح  ربکا  یلع  شدـنزرف  سابع و  شردارب  طقف  هک  يا  همیخ  رد 
.دندش عمج  دندوب ، شصوصخم  مالغ 

زا ایآ  و  تسا ، یـسک  هچ  نم  ردـپ  یناد  یم  یـسانش و  یم  ارم  هک  یلاح  رد  ینک ، گنج  نم  اب  یهاوخ  یم  ایآ  : » دومرف وا  هب  ماـما 
ادخ هب  لمع  نیا  هک  يرادرب  هّیما  ینب  زا  تسد  یشاب و  نم  اب  یهاوخ  یمن  ایآ  یسرت ؟ یمن  تسوا  يوس  هب  وت  تشگرب  هک  ییادخ 

« .تسوا هّجوت  دروم  رت و  کیدزن 

ناریو هفوک  رد  ارم  هناخ  مسرت  یم  داد : خساپ  اذـل  دوش ، یم  مالـسلا  امهیلعارهز  دـنزرف  هب  نداد  لد  عنام  ایند  یتسود  هک  تساجنیا 
.دننک هرداصم  ارم  ناتسلخن  غاب و  مسرت  یم  تفگ : .مزاس  یم  هناخ  وت  يارب  مدوخ  هنیزه  اب  نم  دومرف : ماما  .دننک 

یم تسا ، هفوک  رد  مدـنزرف  نز و  داد : خـساپ  .مهد  یم  وت  هب  يراد ، هفوک  رد  هک  ار  اه  غاـب  نیا  زا  رتهب  زاـجح  رد  نم  دومرف : ماـما 
.دنناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  مسرت 

تیادـخ : » دومرف تساـخرب و  دوخ  ياـج  زا  دور ، یمن  نوریب  شبلق  زا  اـیند  ّتبحم  یتسود و  دریگ و  یم  هناـهب  وا  دـید  یتـقو  ماـما 
(1)« .درذگنرد تناهانگ  زا  تمایق  زور  دشکب و  تباوختخر  نایم  رد  رتدوز  هچره 
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یهلا باذع  هب  داتفا و  هلصاف  ایند  وا و  نیب  هک  دیشکن  یلوط  تشادرب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  یتسود  زا  تسد  ایند  رطاخ  هب  وا  يرآ ،
.دش راتفرگ 

تفرعم تخانش و  ( 2

حیضوت

يّدام روما  رد  ًالثم  .دنک  یم  ادـیپ  ّتبحم  نآ  هب  تسا ، دـنمدوس  وا  يارب  هک  دسانـشب  ار  هچره  تسوا ، تخانـش  ریـسا  ناسنا  ّتبحم 
، يونعم ای  يّدام  دوس  زا  معا  تسا ، لغش  نآ  یهددوس  وا  ياه  كالم  زا  یکی  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  لغـش  دهاوخ  یم  هک  ادتبا 

هچره دوش و  یم  دنم  هقالع  نآ  هب  تبـسن  دراد ، یهددوس  درک  رواب  هک  ار  یلغـش  نآ  دنک ، یم  یـسررب  ار  فلتخم  ياه  لغـش  اذل 
.دورب يرگید  لغش  چیه  غارس  هب  تسین  رضاح  هک  يروط  هب  دوش ، یم  رتشیب  مه  ّتبحم  دوش  رتشیب  رواب  نیا 

زا دنیب  یم  اریز  ارچ ؟ هدش ، دنم  هقالع  یلیخ  هناخ  کی  هب  تبـسن  یلو  هدید  ار  ددعتم  ياه  هناخ  درخب ، يا  هناخ  دـهاوخ  یم  ًالثم  ای 
راک لحم  هب  کیدزن  تسا ، ییاوه  بآ و  شوخ  هطقن  رد  دـنک ، یم  نیمأت  ار  شیاه  هتـساوخ  رتشیب  دراد ، رظن  رد  هک  یعفانم  ثیح 

.تسا رادروخرب  یفاک  رون  زا  دراد ، یبوخ  ياه  هیاسمه  تسا ، مکحتسم  مکحم و  هناخ  تسا ،

.دنک یم  ادیپ  ّتبحم  مک  مک  میرامشب ، مییوگب و  شیارب  ار  نآ  عفانم  یتقو  تشادن ، هقالع  يزیچ  هب  تبسن  یسک  رگا  اذل 
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وا زا  یعفانم  هچ  دراد ، دوس  عفن و  ناسنا  يارب  ردقچ  دنوادخ  هک  دنک  ادیپ  تفرعم  ناسنا  هک  دوش  یم  ادیپ  یتقو  دنوادخ  هب  ّتبحم 
دوخ ياهزاین  دنک و  هاگن  هدنیآ  لاح و  دوخ و  هتشذگ  هب  رگا  دسر ، یم  نالا  یعفانم  هچ  دیسر و  دهاوخ  یعفانم  هچ  هدیسر و  ام  هب 

.درک دهاوخ  ادیپ  ّتبحم  دنک ، یم  نیمأت  ار  وا  ياهزاین  هک  یتردق  زکرم  نآ  هب  دهد ، رارق  هجوت  دروم  ار 

ادخ اب  یتسود  هار  اه ، تمعن  اب  ییانشآ 

ارت نم  دنک : یم  ضرع  دـنرادب ، تسود  ارم  مه  نم  قلخ  هک  نک  يراک  رادـب و  تسود  ارم  دـنک : یم  باطخ  شربمایپ  هب  دـنوادخ 
هب یتقو  نک ، يروآدای  اهنآ  يارب  ارم  ياه  تمعن  دـسر : یم  باطخ  دـنرادب ؟ تسود  ار  وت  قلخ  هک  منک  هچ  یلو  مراد  یم  تسود 

(1) .تشاد دنهاوخ  تسود  ارم  دنشاب  نم  ياه  تمعن  دای 

ناشلامعا هک  رکف  نابحاص  : » دومرف يراتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذـل  دروآ ، یم  ّتبحم  هک  تسا  تفرعم  تخانـش و  يرآ ،
هب یلاـعت  يراـب  فاـطلا  تفرگ ، رارق  بلق  رد  ادـخ  ّتبحم  یتـقو  تسادـخ ، ّتبحم  دـنرب  یم  هک  يا  هجیتـن  تـسا ، رکفت  ساـسا  رب 
هب تبـسن  طقف  شتّبحم ، وا و  هتـساوخ  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک  ...دمآ  دـنوادخ  فاطلا  یتقو  دـیآ و  یم  نانآ  بلق  غارـس  تعرس 
وا يارب  يا  هرهب  تسا و  شزرا  یب  شلامعا  درکن  ادـیپ  ّتبحم  تخانـش و  یتقو  یلو  ...ددرگ  یم  هصـالخ  دـنوادخ  ینعی  شقلاـخ 

(2) .درادن
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« .ینّوبحأ مهل  کلذ  ترکذ  اذإ  ّکنإف  مهدنع  ّيدایأ  رکذأ  لاق : کقلخ ؟ یلإ  کببحأ  فیکف  کّبحُأ  انأ  معن  ّبرای ! لاق : .یقلخ 
ّبح هنم  اوثرو  یتح  هرکفلاب  اولمع  نیذـلا  بابلألا  یلوأ  ّنإ  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  « ؛ ص 25 ج 70 /  راونالا : راحب  . 98 - 2
لهأ نم  راـص  اذإـف  دـئاوفلا ، لـهأ  نم  راـص  فطللا  لزن  اذإـف  فطللا ، هیلإ  عرـسأ  هب ، ءآضتـساو  بلقلا  هثرو  اذإ  هَّللا  ّبح  ّنإـف  هَّللا ،
فرع هردقلا  یف  لمع  اذإف  هردقلا ، یف  لمع  هنطفلا  هلزنم  لزن  اذإف  هنطف ، بحاص  راص  همکحلاب  مّلکت  اذإو  همکحلاب ، مّلکت  دـئاوفلا 

یف هتّبحمو  هتوهـش  لعج  هلزنملا  هذـه  غلب  اذإف  ناـیبو ، همکحو  فطلب  رکف  یف  ّبلقتی  راـص  هلزنملا  هذـه  غلب  اذإـف  هعبـسلا ، قاـبطألا 
هثرو اـم  ریغب  ملعلا  ثروو  ءآـمکحلا  هثرو  اـم  ریغب  همکحلا  ثروو  هبلق  یف  ّهبر  نیاـعف  يربکلا ، هلزنم  لزن  کـلذ  لـعف  اذإـف  هقلاـخ ،

ّنأو بلطلاب ، ملعلا  اوثرو  ءآـملعلا  ّنأو  تمـصلاب ، همکحلا  اوثرو  ءآـمکحلا  ّنإ  نوقیّدـصلا ، ثرو  اـم  ریغب  قدـصلا  ثروو  ءآـملعلا ،
الو لفـسی  يذلا  مهرثکأو  عفری  نأ  اّمإو  لفـسی  نأ  اّمإ  هریـسلا  هذهب  هذـخأ  نمف  هدابعلا ، لوطو  عوشخلاب  قدـصلا  اوثرو  نیقیّدـصلا 

مهتولص ّکنّرغی  الف  هتّبحم ، ّقح  هّبحی  ملو  هتفرعم  ّقح  هَّللا  فرعی  مل  نم  هفـص  هذهف  هب ، رمأ  امب  لمعی  ملو  هَّللا  ّقح  عری  مل  اذإ  عفری 
« .هرفنتسم رمح  مّهنإف  مهمولعو ، مهتایاورو  مهمایصو 
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؟ يراد تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ 

داتـسرف هیواعم  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  نیّبحم  زا  هیمراد  مان  هب  دوب  ینز  تفر ، ّجح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  دـعب  هیواعم 
دنوادخ صوصخم  نتسناد  بیغ  داد : خساپ  مدرک ؟ راضحا  ار  وت  ارچ  یناد  یم  ایآ  درک : لاؤس  وا  زا  دندروآ ، ار  وا  یتقو  شغارس ،

ترفن نم  زا  يراد و  تسود  ار  یلع  یتهج  هچ  هب  هک  تسا  نیا  نآ  مسرپب و  لاؤس  کی  ات  وت  غارـس  مداتـسرف  تفگ : هیواعم  .تسا 
؟ يراد

هب تبسن  تشاد و  مدرم  نیب  رد  شتموکح  نامز  رد  هک  تسا  یتلادع  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  نم  ّتبحم  تفگ : هیمراد 
نم ّتبحم  يدـیگنج ، يدرم  نینچ  اـب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  وت  هب  تبـسن  نم  ینمـشد  اـما  درک و  یم  لـمع  يواـست  هب  مدرم  همه 

نیکاسم و رادتسود  وا  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن 
راتفر تلادع  هب  تواضق  رد  يزیر و  یم  قحان  هب  ار  مدرم  نوخ  اریز  متسه ، نمشد  وت  اب  .تشاد  یم  گرزب  ار  نید  لها  دوب و  ارقف 

.تسا سفن  ياوه  ساسا  رب  هناملاظ و  وت  ماکحا  ینک و  یمن 
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.يرآ تفگ : هیمراد  يدوب ؟ هدید  ار  یلع  ایآ  دیسرپ : وا  زا  هیواعم 

؟ يدید هنوگچ  ار  وا  - 

لوغـشم ار  وا  ایند  دش ، وت  فارحنا  بجوم  هک  یتموکح  نامه  دیـشکن ، فارحنا  هب  ار  وا  تسایر  تموکح و  هک  مدید  هنوگ  نیا  - 
.درک لوغشم  ار  وت  هک  هنوگ  نآ  درکن 

؟ يدوب هدینش  ار  وا  نانخس  ایآ  - 

.دروآ یم  نوریب  ینادان  تلاهج و  زا  ار  ناسنا  دوب و  هنامیکح  شنانخس  يرآ ، - 

؟ يراد مه  يزاین  ایآ  - 

؟ یهد یم  ماجنا  میوگب  رگا  - 

.يرآ - 

.مهاوخ یم  شهارمه  ناپوچ  اب  رتش  دص  - 

؟ یهاوخ یم  هچ  يارب  - 

.منک هرادا  ار  دوخ  یگدنز  هکنیا  يارب  - 

؟ تشاد یهاوخ  نم  هب  تبسن  يراد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هکار  یتّبحم  ، مهد ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  - 

.تشاد مهاوخن  مه  ار  نآ  زا  رتمک  یتح  هن ، - 

.مدرک وت  ّقح  رد  نم  هک  درک  یمن  يراک  نینچ  دوب  یلع  رگا  تفگ : تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  ار  رتش  دص  هیواعم 

(1) .دراذگب نم  رایتخا  رد  ار  نیملسم  لاوما  دیایب  هک  درک  یمن  يراک  نینچ  تقو  چیه  یلع  يرآ  تفگ : وا 

ص:125

ص 167. ج 10 /  ریدغلا : . 99 - 1

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_125_1
http://www.ghaemiyeh.com


او بجعت  هب  ار  ناگمه  هک  دوش  یم  وا  ّبحم  نینچ  نیا  دنک ، یم  ادیپ  صخـش  کی  تالامک  هب  تبـسن  هک  یتخانـش  اب  ناسنا  يرآ 
چیه هب  تسین  رضاح  هک  دنک  یم  ادیپ  ینمـشد  توادع و  نانچ  نآ  دننک ، هزرابم  اه  شزرا  نیا  اب  هک  یناسک  هب  تبـسن  دراد و  یم 

.دشاب هتشادن  هنیک  دنک و  رظن  فرص  نآ  زا  یتمیق 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  ییانشآ 

هدـش ماجنا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هلمج  زا  مالـسلا ، مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هیلع  رب  يدایز  تاغیلبت  ماش ، رد  یناـمز 
روبع دوب و  بکرم  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  یلاح  رد  دـش  هنیدـم  دراو  دوب ، تاغیلبت  نیا  ریثأت  تحت  هک  یـصخش  .دوب 

.نتفگ ازسان  نعل و  هب  درک  عورش  داتفا ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  صخش  نآ  هاگن  ات  درک ، یم 

.یمّـسبت داد و  مالـس  درک و  ور  وا  هب  ماما  هاگ  نآ  دـش ، غراف  نداد  مانـشد  زا  یماش  درم  اـت  دومرفن  يزیچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
رگا میوش ، یم  یـضار  ینک  تیاضر  بلط  ام  زا  رگا  دشاب ، هدـش  هابتـشا  وت  رب  یـشاب و  بیرغ  منک  یم  رکف  درم ! يا  دومرف : سپس 
رگا مینک ، یم  تریـس  یـشاب  هنـسرگ  رگا  مینک و  یم  ییامنهار  ینک  داشرا  تیادـه و  بلط  رگا  مینک ، یم  اطع  ینک  لاؤس  يزیچ 

ام هناخ  هب  رگا  میهد و  یم  تهانپ  یـشاب  هدش  هدـنار  رگا  مینک و  یم  تزاین  یب  یـشاب  جاتحم  رگا  میناشوپ ، یم  ار  وت  یـشاب  هنهرب 
.میراد تاناکما  اج و  ام  اریز  تسا ، رتهب  وت  يارب  يوش  نامهم 
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لعجی ثیح  ملعأ  هَّللا  نیمز و« يور  رد  ادـخ  هفیلخ  ییوـت  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : ندرک و  هـیرگ  هـب  درک  عورـش  یماـش  درم 
ادـخ قلخ  نیرت  بوبحم  نونکا  یلو  دـیدوب  نم  دزن  قـلخ  نیرت  نمـشد  تردـپ  وـت و  منک  تاـقالم  ار  امـش  هکنآ  زا  لـبق  هتلاـسر ،»
لها تّوبن و  نادناخ  نادـقتعم  ناّبحم و  زا  دوب و  ترـضح  نامهم  دوب  هنیدـم  رد  ات  تفر و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخ  هب  .دـیتسه 

(1) .دش مالسلا  مهیلع  تلاسر  تیب 

اه ییابیز  اب  ییانشآ 

بجوم دنتـسه ، هدیدنـسپ  تافـص  تالامک و  هنییآ  هک  ییاه  ناسنا  هب  تبـسن  ندومن  ادیپ  تخانـش  ندش و  انـشآ  هک  تسا  نینچ  و 
وبا اذل  .نانآ  هدیدنسپ  تافص  قالخا و  نانآ ، راتفگ  راتفر و  یگدنز ، فلتخم  داعبا  رد  ییانشآ  تساهنآ ، هب  تبسن  ّتبحم  شیادیپ 

دهد و رارق  مدرم  بوبحم  ار  ام  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  ادخ  :» دومرف یم  مدینـش ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  ریـصب 
(2)« .دنوش یم  رتزیزع  ام  نایعیش  هنیآ  ره  دننیبب  ار  ام  مالک  ياه  ییابیز  مدرم  رگا  مسق  ادخ  هب  دنوش ، نمشد  ام  اب  هک  دنکن  يراک 
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کحـضو هیلع  مّلـسف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  لبقأ  غرف ، اّملف  ّدری ، مالـسلا ال  هیلع  نسحلاو  هنعلی  لعجف  ًاـبکار  هآر  ًاـیماش  ّنإ  . 100 - 1
ولو كاندـشرأ ، انتدـشرتسا  ولو  كانیطعأ ، انتلأس  ولو  كانبتعأ ، انتبتعتـسا  ولف  تهّبـش ، کـّلعلو  ًاـبیرغ  کـّنظأ  خیـشلا ! اـهّیأ  لاـقف :
یلإ انفیـض  تنک  نإو  كانینغأ ، ًاجاتحم  تنک  نإو  كانوسک ، ًانایرع  تنک  نإو  كانعبـشأ ، ًاعئاج  تنک  نإو  كانلمحأ ، انتلمحتـسا 

دهـشأ لاق : ّمث  یکب  همالک ، لجرلا  عمـس  اّملف  .ًاریثک  ًالامو  ًاضیرع  ًاهاجو  ًابحر  ًاعـضوم  انل  ّنأل  کـیلع  دوعأ  ناـک  کـلاحترا  تقو 
ّیلإ هَّللا  قلخ  ّبحأ  تنأ  نآلاو  ّیلإ  هَّللا  قلخ  ضغبأ  كوبأو  تنأ  تنکو  هتلاسر  لـعجی  ثیح  ملعأ  هَّللا  هضرأ ، یف  هَّللا  هفیلخ  کـّنأ 

« .مهّتبحمل ًادقتعم  راصو  لحترا  نأ  یلإ  هفیض  ناکو  هیلإ  هلحر  لّوحو 
سانلا یلإ  انبّبح  ًادبع  هَّللا  محر  لوقی : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبعابأ  تعمس  لاق : ریـصب  یبأ  نع  « ؛ ص 229 ج 8 /  یفاک : لوصا  . 101 - 2
عمسی مهدحأ  نکلو  یـشب ء  مهیلع  ّقلعتی  نأ  دحأ  عاطتـسا  امو  ّزعأ  هب  اوناکل  انمالک  نساحم  نووری  ول  هَّللاو  امأ  مهیلإ ، انـضغبی  ملو 

« .ًارشع اهیلإ  ّطحیف  هملکلا 
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یبوخ ندید  هب  زاین  دوش  ّتبحم  زا  ولمم  دیاب  هک  یبلق  دیامن ، یم  دوخ  رخـسم  ار  بلق  دنک و  یم  بذج  ار  ناسنا  اه  ییابیز  ندـید 
.دراد اه  بوخ  اه و 

ِنامیا ات  دـشخب  یم  تنیز  اه  لد  رد  ار  نامیا  دـنوادخ  دـشاب و  ابیز  ناسنا  رظن  رد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  ادـیپ  ناـسنا  بلق  رد  ناـمیا 
.دوش ناسنا  بوبحم  هدش ، نییزت 

ُمُْکَیلِإ َهَّرَکَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َناـمیِإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکلَو  ْمُِّتنََعل  ِْرمَـألا  َنِم  ٍرِیثَـک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  َْول  ِهَّللا  َلوُـسَر  ْمُکِیف  َّنَأ  اوُـمَلْعاَو  »
(1) ؛» َنوُدِشاّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  َنایْصِْعلاَو  َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا 

ادخ نکیل  دیوش ، یم  تمحز  راچد  ًاعطق  دنک  يوریپ  امـش  زا  اهراک  زا  يرایـسب  رد  رگا  تسامـش  نایم  رد  ادخ  ربمایپ  هک  دـینادب  و 
ناترظن رد  ار  یـشکرس  يراکدـیلپ و  رفک و  تساراـیب و  امـش  ياـه  لد  رد  ار  نآ  دـینادرگ و  ینتـشاد  تسود  امـش  يارب  ار  ناـمیا 

« .دنناگتفای هر  نانآ  تخاس ، دنیاشوخان 

اه ییابیز  دنوادخ 

ناسنا هکنیا  يارب  ینعی  تسا ، هدـیدرگ  هدافتـسا  هویـش  نیمه  زا  هدـش ، دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  زا  هک  ییاهاعد  رد 
ییابیز هب  تبـسن  تفرعم  قیرزت  اب  اهاعد  دنا و  هدرک  نایب  ار  دنوادخ  تالامک  اعد ، بلاق  رد  دـنک ، ادـیپ  ّتبحم  دـنوادخ  هب  تبـسن 

.دنیامن یم  دنوادخ  بوذجم  رّخسم و  ار  اه  بلق  ناسنا ، دوجو  رد  یلاعت  قح  ياه 
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: میناوخ یم  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد 

ْنَم یلإ  َِکتَمْحَر ، ِهَعِـسَو  َکِمَرَِکب  ِهَفِْرعَْملا  َنِم  ِیْبلَق  َمِْهلُأ  اِمل  َکِقُّلَمَت ، ْنَع  ُْتفَفَک  الَو  َِکباب  ْنِم  ُتْحَِرب  اـم  ِینَتْرَهَْتنا  َِول  َکـِتَّزِعَوَف  »
ِداهْـشَألا ْنَیب  ْنِم  َکَْبیَـس  ِینَتْعَنَمَو  ِدافْـصَْألِاب  ِینَتنَرَق  َْول  یِهلِإ  ِهِِقلاخ ؟ یلِإ  ّالِإ  ُقُولْخَْملا  ُئِجَْتلَی  ْنَم  یلِإَو  ُهالْوَم  یلِإ  اـّلإ  ُدـْبَْعلا  ُبَهْذَـی 

ِْوفَْعِلل ِیلیِمَْأت  ُْتفَرَـص  امَو  َْکنِم  ِیئاجَر  ُْتعَطَق  ام  ِراْربْألا  َْنَیبَو  یْنَیب  َْتلُحَو  راَّنلا  َیلِإ  ِیب  َتْرَمَأَو  ِداـبِْعلا  َنُویُع  ِیِحیاـضَف  یلَع  َْتَللَدَو 
یْبلَق ْنِم  اْینُّدـلا  َّبُح  ْجِرْخَأ  ِيدِّیَـس  .اینُّدـلا  ِراد  ِیف  َّیلَع  َكَْرتِسَو  يِدـْنِع  َکـیِدایَأ  یِْـسنَأ  ـال  اـَنَأ  ِیْبلَق ، ْنِم  َکُّبُح  َجَرَخ  ـالَو  َکـْنَع 

؛(1) ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِیَبَّنلا  َنیّ ِمَتاخَو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ  ِِهلآَو  یفَطْصُْملا  َْنیبَو  ِیْنَیب  ْعَمْجاَو 

اپ مشک و  یمن  تسد  تتمارک  تخانـش  رد  ما  یبلق  تاماهلا  همزمز  زا  مور و  یمن  تهاگرد  زا  ینارب ، ارم  رگا  هک  دنگوس  تتّزع  هب 
دناوت یم  اجک  هب  قولخم  دوخ ؟ يالوم  ناماد  زج  دزیرگب  دناوت  یم  اجک  هب  هدـنب  .مراذـگ  یمن  نوریب  تتمحر  ياهتنم  یب  يداو  زا 

رد نم  ياه  يدب  ندرک  نایع  رد  یشوپب و  نم  زا  فطل  يور  یشک و  مدنب  هب  رگا  یتح  ایادخ ! دوخ ؟ هدننیرفآ  شوغآ  زج  درب  هانپ 
دیما تسد  هک  تسا  لاحم  يزادنا ، هلـصاف  تهاگرد  نابوخ  نم و  نایم  يزادـنارد و  تشتآ  هب  ارم  رگا  یتح  یـشوکب ، قیالخ  رظن 

، منادرگب وت  رهم  ناتسآ  زا  وزرآ  يور  مرادرب و  وت  فطل  حیرض  زا 
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ياقآ .مربب  دای  زا  ایند  نیا  رد  ار  تا  یـشوپ  هدرپ  مراپـس و  نایـسن  هتوب  هب  ار  تیاه  تمعن  منارب و  ملد  زا  ار  تتبحم  هک  تسا  لاحم 
هیلع و هَّللا  یلص  یفطصم  دمحم  متاخ ، ربمایپ  اب  هد ، رارق  وا  تیب  لها  ربمایپ و  نیـشنمه  ارم  نک و  نوریب  ملد  زا  ار  ایند  هب  قشع  نم !

« .ترترب هدیزگرب و  ناگدنب  هلآ و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یتسود  يارب  هلهابم 

هتشاذگ هار  نیا  رد  مدق  تخانش ، یهاگآ و  اب  دندوب ، هتفرگ  ار  مالسلا  امهیلعارهز  دنزرف  دوجو  عمش  فارطا  راو  هناورپ  هک  يدارفا 
میگنجب و امش  باکر  رد  میناوتب  هک  داهن  ّتنم  ام  رب  دنوادخ  دنتفگ : یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  نتفگ  نخـس  ماگنه  اذل  دندوب ،

.دیامن تعافش  ار  ام  وت  ّدج  تمایق  زور  دوش و  هعطق  هعطق  ام  ندب  ياضعا 

رد ندش  رو  هطوغ  اهندب و  رب  اهریـشمش  ندش  دراو  ار  رخآ  مدق  تشهب و  هب  ندیـسر  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نداد  لد  نانآ 
: دومن توالت  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه  اروشاع  بش  .دنتسناد  یم  نوخ 

(1) ؛» ًاْریَخ ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  الَو  »

.تساهنآ ریخ  میداد  نانآ  هب  ام  هک  ار  یتلهم  دننکن  رکف  نارفاک 

نیـسح ماما  نارای  زا  هک  ریُرب  .تسا  هدرک  ادج  امـش  زا  ار  ام  نآرق  هیآ  میتسه و  هزیکاپ  ّبیط و  ام  تفگ : دینـش و  نمـشد  زا  يدرم 
.ریُرب داد : خساپ  یتسیک ؟ وت  دیسرپ : .هدادن  رارق  ناکاپ  زا  ار  وت  ادخ  وت ، اما  داد : خساپ  تسا  مالسلا  هیلع 
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هزیکاپ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا  هدش ، لزان  یناسک  هچ  ّقح  رد  ریهطت  هیآ  تسیک و  هزیکاپ  دناد  یم  تخانـش  یهاگآ و  اب  ریُرب 
.دناد یم  دارفا  نیرت 

قـح و ماـما  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسا و  هارمگ  هیواـعم  یتـفگ  یم  هتـشذگ  رد  هک  يراد  داـی  هب  اـیآ  تفگ : ریُرب  هب 
ادخ تنعل  مینک و  هلهابم  يرضاح  تفگ : ریرب  .یناهارمگ  زا  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  تفگ : وا  .یلب  تفگ : ریُرب  تسا ؟ تیاده 

؟ میهاوخب تسا ، لطاب  هک  یسک  رب  ار 

وا هب  يا  هبرـض  ریُرب  دش ، يریگرد  نانآ  نیب  .دنتـساخرب  هزرابم  هب  دندرب و  الاب  ار  ناشیاه  تسد  هلهابم  يارب  دندمآ و  نوریب  ود  ره 
(1) .درک تابثا  ار  دوخ  تیناّقح  هار  نیا  زا  تخادنا و  نیمز  هب  ار  وا  دیسر و  شزغم  هب  تفاکش و  ار  وا  دوخهالک  هک  دز 

نانآ هب  یگدادلد  يارب  یکـش  دیدرت و  ياج  چیه  مالـسلا  مهیلع  تّوبن  نادـناخ  یگزیکاپ  تراهط و  هب  تبـسن  تخانـش  یهاگآ و 
(2) .دناشک یم  نیسح  نمشد  ياهریشمش  ریز  هناقشاع  ار  ریُرب  نوچمه  یناسنا  دراذگ و  یمن  یقاب 
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ص 70. نیعلا : راصبا  . 105 - 1
هلیل هناحبـس  ّهبر  لأس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنأ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  يور  « ؛ ص 28 ج 77 /  راونالا : راحب  . 106 - 2

ّمهّللا لاق : یقبأ ؟ هویح  ّيأو  أنهأ  شیع  ّيأ  يردـت  له  دـمحأ ! ای  ّلجوّزع : هَّللا  لاقف  لضفأ ... ؟ لامعألا  ّيأ  ّبراـی ! لاـقف : جارعملا 
، هراهنو هلیل  یف  ياضر  بلطی  یّقح  لهجی  الو  یتمعن  یـسنی  الو  يرکذ  نع  هبحاص  رتفی  يذـلا ال  وهف  ینهلا ء  شیعلا  اـّمأ  لاـق : .ـال 

یغتبیو هاوه  یلع  ياوه  رثؤیو  هدنع  هرخآلا  مظعتو  هنیع  یف  رغصتو  ایندلا  هیلع  نّوهت  یتح  هسفنل  لمعی  یتلا  یهف  هیقابلا  هویحلا  اّمأو 
، هرکأ ام  ّلـک  نع  هبلق  یقنیو  هیـصعم ، وأ  هئّیـس  ّلـک  دـنع  راـهنلاو  لـیّللاب  ینبقاریو  هب ، یملع  رکذـیو  یتمظع  ّقح  مّظعیو  یتاـضرم 

یل هبلق  لعجأ  یتح  ًاّبح  هبلق  تنکـسأ  کلذ  لعف  اذإـف  ًـالیبسو ، ًاناطلـس  هبلق  یلع  سیلبـإل  لـعجی  ـالو  هسواـسوو ، ناطیـشلا  ضغبیو 
هبلقب عمـسی  یتح  هعمـسو  هبلق  نیع  حـتفأو  یقلخ  نم  یتّبحم  لهأ  یلع  اـهب  تمعنأ  یّتلا  همعنلا  نم  هثیدـحو  هّمهو  هلاغتـشاو  هغارفو 

یعارلا رّذحی  امک  اهیف  امو  ایندلا  نم  هرّذحأو  تاّذللا  نم  اهیف  ام  هیلإ  ضغبأو  ایندـلا  هیلع  ّقیـضأو  یتمظعو  یلالج  یلإ  هبلقب  رظنیو 
.نمحرلا راد  یلإ  ناطیشلا  راد  نمو  ءآقبلا  راد  یلإ  ءآنفلا  راد  نم  لقنیو  ًارارف  سانلا  نم  ّرفی  اذکه  ناک  اذإف  هکلهلا ، عتارم  نم  همنغ 

ثالث همزلأ  ياضرب  لمع  نمف  نیـضارلا ، ماقم  اذـهو  هیقابلا  هویحلاو  ینهلا ء  شیعلا  وه  اذـهف  همظعلاو ، هبیهلاـب  هنّنّیزُـألو  دـمحأ ! اـی 
هتببحأ ینّبحأ  اذإف  نیقولخملا ، هّبحم  یتّبحم  یلع  رثؤی  هّبحمو ال  نایـسنلا  هطلاخی  ًارکذو ال  لهجلا  هطلاـخی  ـال  ًارکـش  هفّرعأ  لاـصخ :

.نیقولخملا عم  هثیدـح  عطقنی  یتح  راهنلا  رونو  لـیّللا  ملظ  یف  هیجاـنُأو  یقلخ  هّصاـخ  هیلع  یفخأ  ـالو  یلـالج  یلإ  هبلق  نیع  حـتفأو 
مهّلک قلخلا  هنم  ییحتسی  یتح  هویحلا  هسبلأو  یقلخ  نع  هترتس  يذلا  ّرسلا  هفرعأو  یتکئآلم  مالکو  یمالک  هعمسأو  مهعم  هتسلاجمو 

موی یف  سانلا  یلع  ّرمی  ام  هفّرعأو  ران ، الو  هّنج  نم  ًائیـش  هیلع  یفخأ  الو  ًاریـصبو  ًایعاو  هبلق  لعجأو  هل  ًاروفغم  ضرألا  یلع  یـشمیو 
هالأسی یتح  ًاریکنو  ًارکنم  هیلع  لزنأو  هربق  یف  همّونأو  ءآملعلاو  لاّهجلاو  ءآرقفلاو  ءآینغألا  بساحأ  اـمو  هّدـشلاو ، لوهلا  نم  هماـیقلا 
هؤرقیف هنیمی  یف  هباـتک  عـضأ  ّمث  هناوـید ، رـشنأو  هنازیم  هل  بصنأ  ّمث  عـلطملا ، لوـهو  دـحللاو  ربـقلا  هـملظو  توـملا  هرمغ  يری  ـالو 

« .نیّبحملا تافص  هذهف  ًانامجرت ، هنیبو  ینیب  لعجأ  ّمث ال  ًاروشنم ،

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 147 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_131_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_131_2
http://www.ghaemiyeh.com


طابترا دنویپ و  ( 3

حیضوت

هتبلا .دشاب  گنـس  دننامه  يدامج  هب  تبـسن  یتسود  ول  ددرگ و  یم  هدوزفا  یتسود  ّتبحم و  رب  دوش ، رتشیب  هچره  هناتـسود  طابترا 
یلمع یهاگ  دوش ، یم  رتشیب  شتّبحم  دشاب  وا  رکف  هب  رتشیب  هچره  هک  تسا  يرکف  طابترا  یهاگ  دراد ، فلتخم  ياه  هویش  طابترا ،
ّتبحم اهنیا  مامت  .تسوا  دزن  ندرک  ادیپ  روضح  طابترا ، یهاگ  .دنک  بلج  ار  وا  تیاضر  هک  دهد  یم  ماجنا  ییاهراک  ینعی  تسا ،

.دهد یم  شیازفا  ار  هقالع  هدرک و  داجیا 

بجوم هک  ییاهراک  زا  دـنک و  بلج  ار  وا  تیاضر  هک  دـهد  یم  ماجنا  ییاـهراک  هشیمه  تسادـخ ، داـی  هب  یگدـنز  رد  هک  یـسک 
نخس دهاوخ  یم  هشیمه  دش  ادخ  رادتسود  یتقو  ددرگ و  یم  ادخ  ّتبحم  هاگیاج  وا  بلق  دوش ، یم  رود  تسا  دنوادخ  يدونشخان 

دهاوخ یم  ًامئاد  دروایب ، نایم  هب  نخس  شبوبحم  تالامک  زا  دیوگب ، ادخ  زا 
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هـضواعم یتبحم  چیه  اب  ار  ّتبحم  نآ  تسین  رـضاح  هک  دراد  تسود  ار  وا  نانچ  نآ  دـنک ، وگزاب  شدوخ  ّقح  رد  ار  وا  ياه  یبوخ 
دـهد و یم  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  رتشیب  زین ، بوبحم  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  لاـبند  هب  ار  يراـثآ  یتبحم  نینچ  هتبلا  .دـنک 

(1) .دیوج یم  يرود  دوش و  یم  لفاغ  نارگید  زا  هتشگ و  وا  وحم  هک  دنیب  یم  ار  دنوادخ  ياه  ییابیز  نانچ  نآ 

.دنک هلدابم  رگید  ياه  ّتبحم  اب  ار  نآ  دشچب و  ار  دنوادخ  ّتبحم  معط  ناسنا  هک  دوش  یم  رگم  يرآ 

طابترا فلتخم  ياه  هویش  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  اب  هطبار  رد  ینید  تاروتسد  هک  تسین  تهج  یب 
اب ییانـشآ  نارگید ، يارب  اهنآ  نانخـس  لقن  نداد ، ارف  شوگ  ناشنانخـس  هب  ندرک ، هاگن  اـهنآ  هب  نتفر ، اـهنآ  رـضحم  هب  هلمج  زا  ار 

.دنک یم  دیکأت...و  نتفر  اهنآ  روبق  ترایز  هب  نانآ  تداهش  زا  دعب  اهنآ ، تالامک 
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هتـصلخأو کتیالوو  کبرقل  هتیفطـصا  نّمم  انلعجاف  یهلإ  .ًالوح  کنع  یغتباف  کبرقب  سنآ  يذلا  اذ  نمو  ًالدب  کنم  مارف  کتّبحم 

كرجه نم  هتذـعأو  كاـضرب  هتوـبحو  کـهجو  یلإ  رظنلاـب  هتحنمو  کـئآضقب  هتیّـضرو  کـئآقل  یلإ  هتقّوـشو  کـتبحمو  كّدوـل 
تیلخأو کتدهاشمب  هتیبتجاو  کتدارإل  هتمّیهو  کتدابعل  هتلّهأو  کتفرعمب  هتـصصخو  كراوج  یف  قدصلا  دـعقم  هتأّوبو  كالقو 

یحلاص نم  هتّریـصو  کتعاطب  هتلغـشو  كرکـش  هتعزوأو  كرکذ  هتمهلأو  كدـنع  امیف  هتبّغرو  کّبحل  هداؤف  تغّرفو  کـل  ههجو 
هرفزلا مهرهدو  نینحلاو  کیلإ  حایترالا  مهبأد  نّمم  انلعجا  ّمهّللا  .کنع  هعطقی  یـش ء  ّلک  هنع  تعطقو  کتاجانمب  هترتخأو  کتّیرب 

مهتدئفأو کتّبحمب  هقّلعتم  مهبولقو  کتیـشخ  نم  هلئاس  مهعومدو  کتمدخ  یف  هرهاس  مهنویعو  کتمظعل  هدجاس  مههابج  .نینألاو 
ایو نیقاتـشملا  بولق  ینُم  ای  هقئآش ، هیفراع  بولقل  ههجو  تاحبـسو  هقئآر  هیّبحم  راـصبأل  هسدـق  راونأ  نم  اـی  کـتباهم ، نم  هعلخنم 

كاوس اّمم  ّیلإ  ّبحأ  کلعجت  نأو  کبرق  یلإ  ینلـصوی  لمع  ّلک  ّبحو  کّبحی  نم  ّبحو  کـّبح  کـلأسأ  نیّبحملا  لاـمآ  هیاـغ 
فطعلاو ّدولا  نیعب  رظناو  ّیلع  کیلإ  رظنلاب  ننماو  کنایـصع  نع  ًادئآذ  کیلإ  یقوشو  کناوضر  یلإ  ًادئآق  كاّیإ  یّبح  لعجت  نأو 

« .نیمحارلا محرأ  ای  بیجم  ای  كدنع ، هوظحلاو  داعسإلا  لهأ  نم  ینلعجاو  کهجو  یّنع  فرصت  الو  ّیلإ ،
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  لیاضف  اب  دنویپ 

هک یسک  .تسین  شرامش  لباق  هک  هداد  رارق  یلیاضف  مالسلا  هیلع  یلع  مردارب  يارب  دنوادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
هک یـسک  دزرمآ و  یم  ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  دـنوادخ  دـناوخب ، دراد  نآ  هب  رارقا  هک  یلاـح  رد  ار  شلیاـضف  زا  یتلیـضف 
زا یتلیـضف  هک  یـسک  و  دـننک ، یم  رافغتـسا  وا  يارب  هکئالم  دـشاب ، یقاب  هتـشون  نآ  هک  یماداـم  دـسیونب ، ار  شلیاـضف  زا  یتلیـضف 

ربرد ار  وا  لیاضف  هک  يا  هتشون  هب  هک  یسک  و  دزرمآ ، یم  هدش  بکترم  شوگ  هلیسو  هب  هک  یناهانگ  دنوادخ  دونـشب ، ار  شلیاضف 
« .دزرمآ یم  دنوادخ  هدش  بکترم  مشچ  اب  هک  یناهانگ  دنک ، هاگن  دراد 

یلع و تیالو  نودـب  ار  يا  هدـنب  نامیا  دـنوادخ  تسا و  تدابع  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ندرک  هاـگن  : » دومرف سپس 
(1)« .دریذپ یمن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  زا  يرازیب 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  رادید  هب  زور  ره 

نوریب هناخ  زا  تقو  ره  تشاد ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  يدایز  ّتبحم  هک  دوب  یبساک  درم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز 
.تفر یم  درک و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  یهاگن  دمآ  یم  ادتبا  دورب ، دوخ  راک  رس  هب  تساوخ  یم  دمآ و  یم 
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نم هلیـضف  بتک  نمو  رّخأت ، امو  هبنذ  نم  مّدـقت  ام  هل  هَّللا  رفغ  اهب  ًاّرقم  هلئاضف  نم  هلیـضف  أرق  نمف  هرثک ، یـصحتال  لـئاضف  مالـسلا 

یتلا بونذـلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  نم  هلیـضف  یلإ  عمتـسا  نمو  مسر ، هباتکلا  کـلتل  یقب  اـم  هل  نورفغتـسی  هکئـآلملا  لزت  مل  هلئاـضف 
بلاط یبأ  نب  یلع  یلإ  رظنلا  لاق : ّمث  .رظنلاب  اهبـستکا  یتلا  بونذـلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاـضف  نم  هباـتک  یلإ  رظن  نمو  عمـسلاب ، اهبـستکا 

« .هئآدعأ نم  هئآربلاو  هتیالوب  ّالإ  دبع  نامیإ  هَّللا  لبقی  الو  هدابع  مالسلا  امهیلع 
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.دنیبب ار  ترضح  وا  ات  درک  یم  دنلب  ار  كرابم  رس  ترضح  اذل  تشاد ، هجوت  هلأسم  نیا  هب  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

ایب درک  هراشا  تسد  اب  دـید ، ار  وا  ربماـیپ  یتقو  تشگرب  هراـبود  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  تفر ، ربماـیپ  رادـید  زا  سپ  دـمآ و  يزور 
ای داد : خساپ  .يداد  یمن  ماجنا  لبق  ياهزور  هک  يداد  ماجنا  يراک  زورما  دومرف : ترـضح  تسـشن ، ادـخ  لوسر  لباقم  رد  .نیـشنب 

.متشگرب هرابود  اذل  مورب ، مراک  غارس  هب  دش  عنام  نم  بلق  رد  امش  دای  هَّللا ! لوسر 

ترـضح هب  تساجک ؟ درک : لاؤس  دـیدن ، ار  وا  ربماـیپ  تشذـگ ، يزور  دـنچ  .درک  اـعد  وا  قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
شهارمه مه  ترضح  باحصا  هک  یلاح  رد  تفر  رازاب  هب  درک و  تکرح  ربمایپ  .میا  هدیدن  ار  وا  هک  تسا  زور  دنچ  مه  ام  دنتفگ :

.دندوب

ترـضح .تسا  هتفر  ایند  زا  دنتفگ : اهنآ  دندیـسرپ ، وا  ناگیاسمه  زا  تسین ، وا  هزاغم  رد  یـسک  دـندید  دندیـسر ، وا  هزاغم  هب  یتقو 
ار وا  دـنوادخ  تـشاد  یهاـنگ  رگا  هـک  ینتــشاد  تـسود  تـشاد  تـسود  ارم  وا  مـسق ! ادـخ  هـب  دـنک ، تـمحر  ار  وا  ادـخ  دوـمرف :

(1) .دیزرمآ

ص:135

ًاّبح هَّللا  لوسر  ّبحی  ناکو  تیزلا  عیبی  لجر  ناـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  « ؛ ص 179 ج 25 /  لوـقعلا : هأرم  . 109 - 1
ءآج اذإف  هنم  کلذ  فرع  دـق  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  رظنی  یتح  ضمی  مل  هتجاح  یف  بهذـی  نأ  دارأ  اذإ  ناک  ًادـیدش 
یف یضم  ّمث  هیلإ  رظن  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لواطتف  هیلع  لخد  موی  تاذ  تناک  اذإ  یتح  هیلإ ، رظنی  یتح  هل  لواطت 
نیب سلجف  سلِجا ، هدـیب  هیلإ  راشأ  کلذ ، لعف  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هآر  اّملف  عجر ، نأ  نم  عرـسأب  نکی  ملف  هتجاـح ،

نم یـش ء  یبلق  یـشغل  ًاّیبن  ّقحلاب  کثعب  يذلاو  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : کلذ ؟ لبق  هلعفت  نکت  مل  ًائیـش  مویلا  تلعف  کل  ام  لاقف : هیدی 
هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثکم  ّمث  .ًاریخ  هل  لاقو  هل  اعدـف  کیلإ ، تعجر  یّتح  یتجاـح  یف  یـضمأ  نأ  تعطتـسا  اـم  یتح  كرکذ 
هعم لعتناو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لعتناف  ماّیأ ، ذـنم  هانیأر  ام  هَّللا ! لوسر  ای  لیقف : هنع ، لأس  هدـقف  اّـملف  هاری ، ـال  ًاـماّیأ  هلآو 
ناک دـقلو  تام  هَّللا ! لوسر  ای  اولاقف : هناریج  هنع  لأسف  دـحأ ، هیف  سیل  لجرلا  ناّـکد  اذإـف  تیزلا ، قوس  اوتأ  یّتح  قلطناو  هباحـصأ 
هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  ءاسنلا -  عبتی  نونعی  قهری -  ناک  اولاق : یه ؟ امو  لاق : هلـصخ ، هیف  ناک  دق  ّهنأ  ّالإ  ًاقودص  ًانیمأ  اندنع 

« .هل هَّللا  رفغل  ًاساّخن  ناک  ول  ًاّبح  ینّبحی  ناک  دقل  هَّللاو  هَّللا ! همحر  هلآو :
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هب هاـگن  ددرگن ، هدوزفا  شتّبحم  هب  یلو  دـنیبب ، ار  وا  دـنک و  هاـگن  شبوـبحم  هـب  تخانـش  تـفرعم و  اـب  ناـسنا  دوـش  یم  رگم  يرآ 
.دزاس یم  دنم  هرهب  وا  تالامک  زا  دنک و  یم  کیدزن  وا  هب  ار  ناسنا  تسا ، اه  ییابیز  تالامک و  يوگلا  هک  یبوبحم 

مالسلا هیلع  یلع  هب  هاگن  اب  دنویپ 

هّجوتم شنامـشچ  دندوب ، ندـناوخ  زامن  تدابع و  لوغـشم  نارگید  هک  یلاح  رد  هتفرگ ، تقبـس  ّتبحم  يداو  رد  هک  يرافغ  رذوبا 
وت یلو  دنتـسه ، زامن  تدابع و  لوغـشم  نارگید  دـنیوگ : یم  وا  هب  .دـنک  یم  هاـگن  وا  هب  دوش و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  باوج  رد  وا  .ینک و  یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  يا  هداتـسیا 
(1)« .تسا تدابع  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هاگن  »

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رادید  هب  جح  لامک 

تسا بجاو  هبترم  کی  رمع  لوط  رد  دنراد ، نکمت  تعاطتـسا و  هک  یناسک  رب  دراد  هک  یتمظع  نآ  اب  مارحلا  هَّللا  تیب  ادخ و  هناخ 
ّجح لامعا  زا  دعب  یلو  دنیامن ، رتشیب  یتسه  قلاخ  اب  ار  دوخ  دنویپ  دنهد و  ماجنا  ار  صوصخم  لامعا  دنورب و  نآ  ترایز  هب 

ص:136

، کلذ یف  هل  لیقف  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  رظنی  رذوبأو  نّولصی  سانلا  ناک  « ؛ ص 268 ج 4 /  لئاسولا : كردتسم  . 110 - 1
« .هدابع مالسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  رظنلا  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاقف :
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مالسلا امهیلع  نیموصعم  تارضح  نامز  رد  راک  نیا  دننک و  هدافتسا  ماما  رضحم  زا  دنـسرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هک  دنفظوم 
.دنتفاتش یم  مالسلا  هیلع  ماما  رادید  هب  دنداد  یم  ماجنا  ار  جح  لامعا  هک  نآ  زا  دعب  نایعیش  هک  دوب  هدرک  ادیپ  جاور 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) ِّجَْحلا ِمامَت  ْنِم  َِکلذ  َّنَِأل  اِنتَرایِِزب ، ُهَّجَح  ِْمتْخَْیلَف  ْمُکُدَحَأ  َّجَح  اذإ  »

« .دنک یم  لماک  ار  جح  ام  ترایز  اریز  دناسر ، نایاپ  هب  ام  ترایز  اب  ار  دوخ  جح  دهد ، یم  ماجنا  جح  امش  زا  یکی  یتقو 

هنیدم هب  نم  ترایز  يارب  یلو  دهد  ماجنا  جح  دور و  هکم  هب  هک  یسک  : » دومرف یتیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
هک یـسک  و  دوـش ، یم  بجاو  وا  رب  نم  تعافـش  دـیایب  نم  تراـیز  هب  هک  یـسک  منادرگ و  یم  يور  وا  زا  نـم  تماـیق  زور  دـیاین ،

(2)« .دوش بجاو  وا  رب  تشهب  ددرگ ، بجاو  وا  رب  نم  تعافش 

دسرب و اضما  هب  دهاوخب  ناسنا  ّجح  رگا  تسین و  ّجـح  دـشاب  هتـشادن  دـنویپ  موصعم  ماما  اب  هک  یّجح  دوش : یم  هدافتـسا  تایاور  زا 
هچ اهنآ و  تایح  نامز  رد  هچ  دورب ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ادخ و  ربمایپ  رـضحم  هب  ناسنا  دیاب  دوش ، عقاو  دـییأت  دروم 

.دیامن لماک  ار  دوخ  ّجح  راک ، نیا  اب  هتفر و  اهنآ  روبق  ترایز  هب  هک  تداهش ، تلحر و  زا  دعب 

ص:137

ص 139. ج 100 /  راونالاراحب : . 111 - 1
هتوفج هنیدملا  یلإ  ینرزی  ملو  ًاّجآح  هّکم  یتأ  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  « ؛ ص 140 ج 100 /  راونالا : راحب  . 112 - 2

« .هّنجلا هل  تبجو  یتعافش  هل  تبجو  نمو  یتعافش ، هل  تبجو  ًارئاز  ینءآج  نمو  همایقلا ، موی 
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هب .دـشاب  یم  رثا  یب  هدرم و  دـشابن  یحور  نینچ  ياراد  هک  یتادابع  دـشاب و  یم  ّتبحم  تیـالو و  هلأـسم  ناـسنا ، لاـمعا  حور  اریز 
دندرک یم  تکرح  اه  یتخس  تالکشم و  اب  رود و  ياه  هار  زا  دوخ  ماما  رادید  يارب  نایعیش  هک  دوب  ینید  ياه  هیصوت  نیمه  لابند 

.دنوش دنم  هرهب  يو  تاضویف  زا  دنسرب و  ماما  رضحم  هب  ات 

رادید يارب  هنیدم  ات  هفوک  زا 

، مالسلا هیلعرقاب  ماما  رادید  هنیدم و  يوس  هب  تکرح  يارب  مدیرخ  يرغال  رتش  دیوگ : یم  تسا ، هفوک  لها  هک  ریشب  مان  هب  یصخش 
.مدرک تکرح  هکنیا  ات  دناسر ، یم  دنتفگ : یم  یضعب  دناسر ، یمن  هنیدم  هب  ار  وت  رتش  نیا  دنتفگ : یم  یضعب 

بیـسآ میاهاپ  اه و  تسد  متروص ، مندـب ، هک  یلاح  رد  .مدـناسر  هنیدـم  هب  ار  دوخ  ات  متفر ، یم  هدایپ  یهاگ  مدـش ، یم  راوس  هاـگ 
.ریگب دورو  هزاجا  میارب  اقآ  زا  متفگ : ترضح  مالغ  هب  مدیسر و  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هناخ  رد  هب  دوب ، هدید 

رس ارچ  يدمآ ، شوخ  وش  دراو  ریشب ! : » دومرف دینش و  ارم  يادص  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک ، یم  تبحـص  مالغ  اب  هک  یلاح  نیمه  رد 
ترـضح .مدید  بیـسآ  هار  رد  مدرک و  تکرح  مدـیرخ و  يرغال  رتش  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  هدـش »؟ نینچ  نیا  وت  تروص  و 

لوـسر تماـیق  زور  : » دوـمرف ترـضح  .درک  راـک  نیا  هب  راداو  ارم  امـش  ّتبحم  مسق ! ادـخ  هب  مـتفگ : يدرک »؟ نـینچ  ارچ  : » دوـمرف
هب ار  امـش  دینک  یم  رکف  دیروآ ، یم  هانپ  ام  هب  امـش  میرب و  یم  هانپ  ادخ  لوسر  هب  ام  درب و  یم  هانپ  ادخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

(1)« .میرب یم  تشهب  هب  ار  امش  مسق ! هبعک  يادخ  هب  درب ، میهاوخ  اجک 

ص:138

یتح تیشمو  تبکرف  کلمحی ، موق ال  لاقو  کلمحی  موق  یل  لاق  ًاوضن ، ًاریعب  تیرتشا  لاق : « ؛ ص 83 ج 1 /  راحبلا : هنیفس  . 113 - 1
عمسف لاق : هیلع ، یل  نذأتسا  مالغ ! ای  تلقف : مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  باب  تیتأف  يالجرو ، يادیو  یهجو  قّقشت  دقو  هنیدملا  تلـصو 

تیـشمو تبکرف  ًاوضن  ًاریعب  تیرتشا  كادـف ! تلعج  تلق : کب ؟ يرأ  يذـلا  اذـه  ام  ریـشب ! ای  ًابحرم  ریـشب ! ای  لـخدأ  لاـقف : یتوص 
موی ناک  اذإ  مالـسلا : هیلع  لاق  كادف ! تلعج  هَّللاو ، مکّبح  تلق : لاق : کلذ ؟ یلإ  كاعد  امف  لاق : يالجرو ، يادیو  یهجو  قّقـشف 

؟ انورت نیأ  یلإف  انیلإ  متعزفو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  انعزفو  یلاعت  هَّللا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عزف  هماـیقلا 
« .هبعکلا ّبرو  هّنجلا  یلإ  هبعکلا ، ّبرو  هّنجلا  یلإ  مکب  بهذن 
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زاس تشونرس  يرادید 

ياراد دوب و  عاجـش  يدرم  ریهز  .تسا  هدز  مقر  ار  ییاه  ناسنا  تشونرـس  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ییاهرادـید  ینیـسح ، تکرح  رد 
.تشادن مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یسایس  دنویپ  یلو  هژیو ، یتیعقوم 

رد دوب و  هتفر  جـح  هب  مه  وا  هفوک ، يوس  هب  سپـس  تفر و  هّکم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یلاس  نامه  ًاقاّفتا 
مامت دوش و  ور  هب  ور  ماما  اب  هک  تشادن  یلیامت  چیه  .درک  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تفر  یم  یهار  نامه  زا  تشگرب  ریسم 

.دوب مالسلا  هیلع  ماما  زا  نتفرگ  هلصاف  وا  یعس 

وا یصخش  ناهگان  هک  دوب  ندروخ  اذغ  لوغـشم  شرـسمه  ناتـسود و  هارمه  درک و  اپرب  ار  همیخ  دمآ و  دورف  یلزنم  رد  هار  نیب  رد 
ّرثأتم ار  وا  هنحـص  نیا  دورب و  دوبن  لیام  ًالـصا  .دبلط  یم  ار  وت  وا  متـسه ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هداتـسرف  نم  دز : ادـص  ار 

.درک

همیخ دراو  تفر ، ریهز  .درگرب  دیوگ و  یم  هچ  نیبب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  دزن  ورب  تفگ : .دید  ار  وا  تریح  رثأت و  یتقو  شرـسمه 
زا .دومن  شبلقنم  ماما  نانخـس  درک ، لوحتم  ار  وا  ماما  هاگن  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  لد  ماما  رادید  دش ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ربمایپ دزن  هک  یتیعقوم  دای  هب  داتفا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دای  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندید  اب  وا  دش ، جراخ  ماما  همیخ 
.تشاد

ص:139

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


شا و همیخ  يوس  هب  تشگرب  .دش  مالسلا  هیلع  نیسح  ییادف  هک  درک  لّوحتم  ار  وا  نانچ  نآ  رادید  نیا  یلو  دوب ، نامثع  رادفرط  وا 
.درادن انعم  هلصاف  رگید  دشاب ، مالسلا  هیلع  نیسح  همیخ  رانک  رد  دیاب  ام  همیخ  مرسمه ! تفگ :

ماما دش و  هتفگ  تسود  زا  ییادج  زا  نخـس  یتقو  هک  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  قشع  ّتیمیمـص و  افـص و  زا  يا  هبترم  هب 
: تفگ ریهز  .منام  یم  اهنت  نم  دیورب و  درادن ، يراک  امش  اب  تسا ، نم  بیقعت  رد  نمـشد  دومرف : اروشاع  بش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

لها وت و  یلو  مدرگ ، وت  ییادـف  راب  رازه  ات  مهد و  ناج  وت  هار  رد  موش و  هدـنز  هرابود  موش ، هتـشک  هک  مراد  تسود  مسق ! ادـخ  هب 
.دینامب ملاس  تتیب 

لباقم رد  یتقو  .داد  ناشن  ار  دوخ  ّتبحم  قشع و  لمع ، اب  اروشاع  زور  یلو  درک ، نایب  تشاد  لد  رد  هچنآ  نخـس ، اب  اروشاـع  بش 
، دینک یمن  يرای  ار  وا  رگا  لقا  ال  نارگید ، زا  یتسود  هب  تسا  رتراوازـس  همطاف  دنزرف  ادخ ! ناگدنب  دز : دایرف  تفرگ ، رارق  نمـشد 

.دییامنن هدولآ  وا  نتشک  هب  ار  دوخ  تسد 

زا هک  ار  یسرد  دش و  گنج  نادیم  دراو  .يدومن  هتسخ  تنانخس  اب  ار  ام  شاب ، تکاس  تفگ : درک و  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  رمش 
.مالسلا هیلع  نیسح  ییادف  ینعی  ریهز  متسه ، ریهز  نم  داد ؛ ناشن  نارگید  هب  دوب ، هتخومآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ّتبحم  یتسود و 

نسح و تردارب  رادید  هب  منک و  تاقالم  ار  تّدج  مهاوخ  یم  زورما  متسه و  امش  ییادف  نم  تفگ : مالـسلا و  هیلع  ماما  هب  درک  ور 
ندـب هک  یماگنه  نآ  رد  مه  ماما  .دومن  عادو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  نانخـس  نیا  اب  مورب و  راّیط  رفعج  تیومع  یلع و  تردـپ 

يور ریهز 

ص:140
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(1) .دنک تنعل  ار  وت  نیلتاق  ادخ  ریهز ! درک ؛ هقردب  ناهج  نیا  زا  ینانخس  اب  ار  وا  دوب ، هداتفا  نیمز 

رازم رانک  رد  رادید 

.تسا یتسود  ندش  دایز  شیادیپ و  يارب  یلماع  رادید ،

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

« .دنایور یم  یتسود  لد ، نیمزرس  رد  رادید  ؛(2)  َهَّدَوَْملا ُِتْبُنت  ُهَرایِّزلا  »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(3) اِنتَرایِز ُباَوث  َُهل  ُبَتُْکی  انِیلاوَم ، یِِحلاص  ْرُزَْیلَف  اِنتَرایِز  یلَع  ْرِدْقَی  َْمل  ْنَم  »

« .دوش هتشون  شیارب  ترایز  باوث  ات  دورب  ام  کین  ناتسود  رادید  هب  دیایب ، ام  ترایز  هب  دناوت  یمن  هک  یسک 

.دبای یم  همادا  اهنآ  رازم  رانک  رد  روضح  اب  طابترا  نیا  زین  گرم  زا  سپ  یّتح  دوش ، یمن  دودحم  یگدنز  نامز  هب  رادـید  دـنویپ و 
.دشاب یم  ّتبحم  قشع و  عبنم  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ناگدازآ  رورس  نتفر  ترایز  طابترا و  ًاصوصخ 

ص:141

ص 95. نیعلا : راصبا  . 114 - 1
ص 355. ج 74 /  راونالاراحب : . 115 - 2

ص 354. ج 74 /  راونالا : راحب  . 116 - 3
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یلاح رد  دریم  یم  تسا ، هعیش  دنک  رکف  دورن و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1)« .دوب دهاوخ  تشهب  لها  نامهم  دشاب ، تشهب  لها  زا  دور و  تشهب  هب  رگا  تسین و  ام  هعیش  هک 

رادقم هچ  رادید 

دوش و یم  رتشیب  لد  شمارآ  دشاب  رتشیب  هچره  درادن ، ینیعم  رادقم  یتسه  هنیجنگ  اب  دنویپ  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز 
.دبای یم  تسد  يریذپان  فصو  ّتبحم  یتسود و  هب  ناسنا 

یهام : » دومرف .هن  متفگ : ینک »؟ یم  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  زور  ره  ایآ  : » دومرف ریدُـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  هب  ردـقچ  : » دومرف ترـضح  .یهاـگ  : مدرک ضرع  راـب »؟ کـی  یلاـس  : » دومرف .هن  مدرک : ضرع  راـب »؟ کـی 

(2) !.« دینک یم  افج  مالسلا 

رد سفنت  راب  ره  .دـبای  یم  شیازفا  تسود  زا  يدـنم  هرهب  دوش ، رتشیب  هچره  دریگ  یم  مارآ  لد  شرادـید  اب  هک  یبوبحم  اب  طابترا 
ار لد  ياضف  ّتبحم ، یتسود و  راگزومآ  اب  نتفگ  نخس  رطعم و  كاپ و  تبرت  نآ  ندییوب  حیرض و  ندیسوب  ینیسح و  مرح  ياضف 

.دزاس یم  دنم  هرهب  ار  ناسنا  يرتشیب  فاطلا  زا  هداد و  شیازفا 

ص:142

هعیش انل  ّهنأ  معزی  وهو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  تأی  مل  نم  مالسلا : هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  نع  « ؛ ص 4 ج 101 /  راونالا : راحب  . 117 - 1
« .هّنجلا لهأ  نافیض  نم  وهف  هّنجلا  لهأ  نم  ناک  نإو  هعیش  انل  وه  سیلف  تومی ، یّتح 

ص 6. ج 101 /  راونالا : راحب  . 118 - 2
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ربق نآ  رانک  راو  هناورپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  ناقاتـشم  لیـس  اروشاع  ماّیا  اب  نامزمه  مسیون  یم  ار  تالمج  نیا  هک  نونکا  مه 
تراـیز زا  رفن  اـه  نوـیلیم  تسا و  ماّدـص  طوقـس  زا  سپ  ياروشاـع  نـیلّوا  .دـنرب  یم  هرهب  شدوـجو  عمـش  زا  دـندرگ و  یم  رّهطم 

.دنوش یم  دنم  هرهب  ترضح 

هداد و رارق  فده  ار  هناقشاع  ابیز و  تکرح  نیا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نانمـشد  یناهج و  رابکتـسا  هنافـسأتم 
یم ار  بوبحم  ترایز  راظتنا  هدایپ ، ياپدایز  تمحز  اب  هک  ینانآ  .دندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  ینیـسح  نارئاز  زا  يداـیز  تیعمج 

دیسر دنهاوخ  یماقم  هچ  هب  دنتسناد  یمن  اما  دندش ، ترایز  هناور  دنتخاس و  وضو  تارف  بآ  اب  دندرک و  لسغ  تارف  رد  دندیشک و 
یم يا  هدازآ  ناسنا  ره  راظتنا  هک  يزاورپ  نینچ  داب  اراوگ  .دومن  دـنهاوخ  زاورپ  رای ، ندـید  يارب  ینیـسح  مرح  راـنک  رد  هنوگچ  و 

.دشاب

ناگتسب هب  تمدخ 

دور و یم  ادخ  قلخ  غارس  هک  یناسنا  .تسا  ّتبحم  یتسود و  شیازفا  شیادیپ و  ياه  هار  زا  تسود ، ناگتـسباو  هب  تمدخ  دنویپ و 
هار رد  هک  یتبـسن  نامه  هب  دنک ، یم  هدروآرب  ار  اهنآ  تاجایتحا  دنتـسه ، وا  قولخم  دنوادخ و  لایع  نانآ  هک  هشیدـنا  رکف و  نیا  اب 

.ددرگ یم  نوزفا  دنوادخ  هب  شتبحم  دراد ، یمرب  مدق  قلاخ  هب  ندیسر  يارب  قلخ  هب  تمدخ 

ص:143
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

؛(1) ًاروُرُس ٍْتَیب  ِلْهَأ  یلَع  َلَخْدَأَو  ِهَّللا  َلایِع  َعَفَن  ْنَم  ِهَّللا  َیلِإ  ِْقلَْخلا  ُّبَحَأَف  ِهَّللا ، ُلایِع  ُْقلَْخلَا  »

یتیب لها  دنناسر و  ادخ  لایع  هب  یعفن  هک  دنتـسه  یناسک  دنوادخ  دزن  رد  اه  ناسنا  نیرت  بوبحم  دنتـسه ، دنوادخ  لایع  تاقولخم 
« .دننک رورسم  ار 

زور کی  ات  مدرب ، یم  هدافتسا  ناشیا  رضحم  زا  متفر و  یم  یناتسهوک  هَّللا  تیآ  تمدخ  هب  مداتسا  یفرعم  اب  دنک : یم  لقن  یـصخش 
رهش هب  مدرک : ضرع  يور ؟ یم  اجک  دومرف : مدید ، ار  مداتسا  ورـسخ  رـصان  نابایخ  رد  مورب ، ناشیا  تمدخ  متـساوخ  یم  هک  حبص 

.یناتسهوک هَّللا  تیآ  دزن  اکن ،

ماما نابایخ  هب  تفرگ و  ارم  تسد  سپـس  .مهدـب  تدای  ار  ادـخ  یقـشاع  شور  نم  ات  میورب  ایب  تسا ، يدـهاز  ناشیا  هویـش  دومرف :
رد هراچیب  ریقف و  گرزب ، هّچب و  يدادعت  هک  دز  ار  یلزنم  برد  يا  هچوک  رد  نابایخ ، بونج  رد  .درب  دوب ، شرف  گنس  هک  ینیمخ 

(2) .تسا نیا  وت  سرد  دنک ، یم  ادخ  قشاع  ار  ناسنا  اه  هراچیب  نیا  هب  یگدیسر  دومرف : درک و  هراشا  اهنآ  هب  داتسا  دندوب ، اجنآ 

هب ندـش  کیدزن  ارقف و  هب  تبـسن  یتسود  ّتبحم و  ادـخ ، یتسود  ّتبحم و  دـمحا ! ای  دومرف : شربماـیپ  هب  جارعم  بش  رد  دـنوادخ 
.تساهنآ

ص:144

ص 164. ج 2 /  یفاک : لوصا  . 119 - 1
ص 185. ّتبحم : يایمیک  . 120 - 2
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هب تبسن  دننک و  یم  ربص  یگنسرگ  رب  دنتسه و  یضار  مک  رادقم  هب  هک  یناسک  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  ارقف  درک : لاؤس  ربمایپ 
ارقف اب  یتسود  نم ، یتسود  دمحا ! ای  .دـننک  یمن  دوخ  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  یتیاکـش  دـنروآ و  یم  اج  هب  یهلا  رکـش  اه  تمعن 

(1) .موش یم  کیدزن  وت  هب  نم  هک  وش  کیدزن  نانآ  سلاجم  هب  نک و  کیدزن  نانآ  هب  ار  دوخ  سپ  تسا ،

یفطاع دنویپ 

.دیازفا یم  شبوبحم  هب  تبسن  دوخ  ّتبحم  رب  نآ  زا  هدافتسا  اب  ناسنا  هک  تسا  طابترا  ماسقا  زا  یکی  مه  یفطاع  دنویپ 

تاملک رد  اذـل  .دـنک  یم  رتشیب  ار  اه  لد  دـنویپ  ندوب ، نیگمغ  تحاراـن و  وا ، ياـه  مغ  رد  ندوب و  داـش  تسود ، ياـه  يداـش  رد 
مایا رد  رورسم و  نانآ  رورـس  مایا  رد  میـشابن و  توافت  یب  اهنآ  مغ  یـشوخ و  هب  تبـسن  دنا  هتـساوخ  ام  زا  هک  مینیب  یم  نید  يایلوا 

.میشاب نوزحم  ناشنزح 

ترضح مدیـسر ، مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماما  تمدخ  مرحم  لوا  زور  دیوگ : یم  بیبش  نب  ناّیر  مان  هب  یـصخش 
: دومرف

ص:145

؟ ءآرقفلا نمو  ّبرای ! لاـق : .مهیلإ  بّرقتلاو  ءآرقفلل  هّبحملا  یه  هَّلل  هّبحملا  ّنإ  دـمحأ ! اـی  « ؛ ص 23 ج 77 /  راونالا : راحب  . 121 - 1
ملو مهتنـسلأب  اوبذـکی  ملو  مهأمظ  الو  مهعوج  اوکـشی  ملو  ءآـخرلا  یلع  اورکـشو  عوجلا  یلع  اوربصو  لـیلقلاب  اوضر  نیذـلا  لاـق :

مهـسلجم بّرقو  ءآرقفلا  ُنداف  ءآرقفلل  هّبحم  یتّبحم  دـمحأ ! ای  .مهاتآ  امب  اوحرفی  ملو  مهتاف  ام  یلع  اوّمتغی  ملو  مّهبر  یلع  اوبـضغی 
« .یئاّبحأ ءآرقفلا  ّنإف  کنم ، مهسلجم  دّعبو  ءآینغألا  دّعبو  کندأ  کنم 
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؛(1) انِحَرَِفل ْحَْرفاَو  اِننْزُِحل  ْنَزْحاَف  ِنانَْجلا  َنِم  یلُْعلا  ِتاجرَّدلا  ِیف  انَعَم  َنوُکَت  ْنَأ  َكَّرَس  ْنِإ  ِبِیبَش ! َْنباَی  »

« .دشاب داش  ام  يداش  رد  نیگمغ و  ام  مغ  رد  یشاب ، ام  اب  تشهب  يالاب  تاجرد  رد  یهاوخ  یم  رگا 

رد تکرش  هایس ، سابل  ندیشوپ  اب  .تسا  اهنآ  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  دنتسه ، نوزحم  نید  يایلوا  هک  یمایا  رد  یتحاران  زاربا  يرآ ،
بـصن يداش ، نشج و  سلاجم  ندرک  اپرب  اهنآ ، رورـس  مایا  رد  و  اه ، نابایخ  رباعم و  رد  هایـس  ياه  مچرپ  بصن  يرادازع ، سلاجم 

.دنک یم  رتدایز  ار  ناسنا  ّتبحم  تسا و  بوبحم  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  اهنیا  مامت  ندرک ، یناغارچ  یگنر و  ياه  مچرپ 

اهنآ هب  تبسن  ّتبحم  رد  ّولغ  مالسلا ، مهیلع  هَّللا  لوسر  تیب  لها  هب  تبسن  فلتخم  ياه  تروص  هب  یتحاران  راهظا  ندوب و  كانمغ 
رد متـشاد ، هیروس  روشک  هب  هک  يرفـس  رد  دـیامرف : یم  انتّنـس » انتریـس و   » باـتک يادـتبا  رد  هللا  همحر  ینیما  هماـّلع  موحرم  .تسین 

.درک حرطم  ار  یلاؤس  تفرگ و  رارق  نم  رانک  رد  تنس  لها  دیتاسا  زا  یکی  تاسلج ، زا  یضعب  نمض 

.دنتسه امش  لثم  ینادنمـشناد  اهنآ  نیب  رد  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  ولغ  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  ّتبحم  رد  هعیـش  ارچ  تفگ : و 
(2)  . ...و دنیوگ  یم  نیسح  نیسح  دنریگ ، یم  متام  سلجم  زور  ره  هک  تسا  يا  همانرب  هچ  نیا 
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نیا مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  تبـسن  ام  ارچ  هک  دـشاب  هدـشن  ّلح  هلأـسم  نیا  یـضعب ، يارب  تسا  نکمم  يرآ 
زا ار  شور  نیا  ام  هک  تسناد  دـیاب  یلو  مینک !؟ یم  يرادازع  اهنآ  مغ  رد  يداـش و  اـهنآ  يداـش  رد  .مینک  یم  ّتبحم  راـهظا  هنوگ 
ام رگا  .مییازفا  یم  اهنآ  هب  تبـسن  دوخ  ّتبحم  رب  زور  هب  زور  شور ، نیا  هب  لمع  اب  میا و  هتفرگ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دوخ 

هتخومآ ام  هب  نانآ  هک  تسا  یشور  نیا  مینک ، یم  یتحاران  نزح و  راهظا  هنوگ  نیا  میزیر و  یم  کشا  مینک و  یم  هیرگ  اهنآ  يارب 
.دنا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  ندوب  نوزحم 

»؟ يور یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ایآ  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگ : یم  عمـسم  ماـن  هب  یـصخش 
یم رطخ  ساسحا  نانآ  هیحان  زا  ترایز ، هب  نتفر  اب  نم  دنتـسه و  دایز  اجنآ  ام  نانمـشد  متـسه و  هرـصب  لـها  نم  هن ، مدرک : ضرع 

.منک

؟ يروآ یم  دای  هب  هدش ، دراو  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  هچنآ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

قح رد  ماما  .منام  یم  زاب  ندروخ  اذـغ  زا  دـننیب و  یم  نم  هناخ  لها  هک  يروط  هب  منک  یم  هیرگ  موش و  یم  رثأتم  هلب  مدرک : ضرع 
مه نم  درک و  هیرگ  ترضح  سپس  .دنتسه  نیگمغ  ام  مغ  رد  رورسم و  ام  رورُس  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دومرف : درک و  اعد  نم 
یم ادخ  تمحر  لومـشم  شناگدید ، زا  کشا  ندـش  جراخ  زا  لبق  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  هیرگ  ام  رب  يدـحا  دومرف : مدرک و  هیرگ 

(1) .ددرگ

ص:147

، قارعلا لهأ  نم  تنأ  عمسم ! ای  مالسلا : هیلع  هَّللا  دبعوبأ  یل  لاق  لاق : نیدرک  عمـسم  نع  « ؛ ص 289 ج 44 /  راونالا : راحب  . 124 - 1
نم هریثک  انؤادعأو  هفیلخلا  اذه  يوه  عبتی  نم  اندنعو  هرصبلا  لهأ  نم  روهشم  لجر  انأ  ال ، تلق : مالسلا ؟ هیلع  نیـسحلا  ربق  یتأت  امأ 

؟ هب عنـص  ام  رکذـت  امفأ  یل : لاق  .ّیلع  نوّلثمیف  نامیلـس ، دـلو  دـنع  ّیلع  اوعفری  نأ  مهنمآ  تسلو  مهریغو  باصنلا  نم  لئابقلا  لـهأ 
یف کلذ  نیبتـسی  یتح  ماعطلا  نم  عنتمأف  ّیلع ، کلذ  رثأ  یلهأ  يری  یتح  کلذـل  ربعتـسأو  هَّللاو  يأ  تلق : عزجتف ؟ لاـق : .یلب  تلق :

نوفاخی اننزحل و  نونزحیو  انحرفل  نوحرفی  نیذلاو  انل ، عزجلا  لهأ  یف  نوّدعی  نیذـلا  نم  ّکنأ  امأ  کتعمد ، هَّللا  محر  لاق : .یهجو 
هراشبلا نم  هب  کنوّقلی  امو  کب  توملا  کلم  مهتّیـصوو  کل  یئآبآ  روضح  کتوم  دـنع  يرتس  ّکنأ  امأ  .اّنمآ  اذإ  نونمأیو  انفوخل 

تربعتساو ربعتـسا  ّمث  لاق : .اهدلو  یلع  هقیفـشلا  ّمُألا  نم  کل  همحر  ّدشأو  کیلع  ّقرأ  توملا  کلمف  توملا ، لبق  کنیع  هب  ّرقت  ام 
لتق ذنم  یکبتل  ءآمـسلاو  ضرألا  ّنإ  عمـسم ! ای  .همحرلاب  تیبلا  لهأ  انّـصخو  همحرلاب  هقلخ  یلع  انلّـضف  يذلا  هَّلل  دمحلا  لاقف : هعم ،

ّالإ انیقل  املو  انل  همحر  دـحأ  یکب  امو  انلتق  ذـنم  هکئآلملا  عومد  تأقر  امو  رثکأ  هکئآلملا  نم  اـنل  یکب  اـمو  اـنل  همحر  نینمؤملا  ریمأ 
اهّرح تأفطأل  مّنهج  یف  تطقـس  هعومد  نم  هرطق  ّنأ  ولف  هّدـخ ، یلع  هعومد  لاـس  اذإـف  هنیع ، نم  هعمدـلا  جرخت  نأ  لـبق  هَّللا  همحر 

« .ّرح اهل  دجوی  یتح ال 
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رب هار  نیا  زا  هک  ناـسنا  يارب  تسا  سرد  کـی  اـهنآ  مغ  رد  ندوـب  نوزحم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  يداـش  رد  ندوـب  داـش  يرآ 
ناشیا رمع  رب  دنوادخ  هک  ینارهت -  يدهتجم  هَّللا  تیآ  ترضح  ام  داتسا  .دیازفا  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  دوخ  ّتبحم 
لیطعت سرد  تسا ، لیطعت  هسردم  رد  اه  سرد  دییوگن : مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تداهـش  ياهزور  رد  دومرف : یم  دـیازفیب - 
تفرعم ملع و  بسک  هار  زا  ناـسنا  یهاـگ  يرآ  .تسا  ینز  هنیـس  يرادازع و  زور ، نآ  سرد  دوش و  یم  ضوع  سرد  هکلب  تسین ،

.دیامن یم  ادیپ  طابترا  يارب  یهار  تاساسحا ، فطاوع و  راهظا  هار  زا  یهاگ  دنک و  یم  کیدزن  ناماما  هب  ار  دوخ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ياه  يراتفرگ  بیاـصم و  داـی  هب  هعمج  زور  ره  رد  هک  دراد  تیّمها  ردـق  نآ  تاـساسحا  قیرط  زا  طاـبترا 
.تسا هدش  هداد  هیرگ  روتسد 

شخب نیا  رد  دـنچره  تسا ، مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هب  تبـسن  تاـساسحا  زاربا  شّمهم ، شخب  کـی  ندـناوخ  هبدـن  ياـعد 
يرگید ياه  شخب  دوش و  یمن  هصالخ 

ص:148
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.هدش هداد  رارق  تاساسحا  زاربا  رانک  رد  تخانش  تفرعم و  یلو  دیازفا ، یم  ناسنا  یهاگآ  تخانش و  تفرعم و  هب  هک  دراد 

دراد دوجو  عّیـشت  بتکم  رد  هک  هنوگ  نآ  تاساسحا ، زاربا  قیرط  زا  ینید  ناربهر  اب  ندرک  رارقرب  طاـبترا  درک : اـعدا  ناوت  یم  اذـل 
.تسا طابترا  ماکحتسا  زمر  نیا  دروخ و  یمن  مشچ  هب  یبتکم  چیه  رد 

ناربهر مدرم و  هدوت  نیب  طباور  میکحت  رب  يریثأت  نانچ  نآ  اروشاـع  ماـیا  رد  ًاـصوصخم  فلتخم ، ياـه  ناـمز  رد  تاـساسحا  زاربا 
هتفرگ و رارق  ریثأت  تحت  دنتسین  بتکم  نیا  هب  دقتعم  هک  مه ، نارگید  هک  دنک  یم  رتشیب  ار  اهنآ  ّتبحم  دراذگ و  یم  ياج  رب  ینید 

تیب لها  موصعم و  ناماما  ياهدومنهر  زا  هتـساخرب  شور  نیا  هک  تسین  دـیدرت  ياج  چـیه  .دـنوش  یم  اه  همانرب  نینچ  نیا  بذـج 
.دنا هدومن  تیبرت  هنوگ  نیا  ار  دوخ  ناوریپ  هک  دشاب  یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

تسود رب  تسود  مغ  يداش و  ریثأت 

تالاح هاـگآدوخان  تروص  هب  هک  دـسر  یم  يّدـح  هب  یتسود  ّتبحم و  دروخ و  یم  دـنویپ  رگیدـکی  هب  هنوگ  نآ  اـه  بلق  یهاـگ 
دنک یم  یلاحـشوخ  رورـس و  ساسحا  تسیچ ، نآ  ّتلع  دناد  یمن  دنک و  یم  یتحاران  ساسحا  دراذگ ، یم  رثا  تسود  رب  بوبحم 

.تسا ناسنا  بوبحم  رورس  نزح و  شلماع  تلع و  يرآ  .هدش  یلاح  نینچ  بجوم  یلماع  هچ  دناد  یمن  هک  یلاح  رد 
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تحاران نم  یهاگ  هَّللا ! لوسر  نبای  تیادـف  هب  نم  تفگ : درک و  حرطم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  ار  لاؤس  نیا  ریـصبوبا 
.مناد یمن  ار  نآ  ببس  یلو  متسه 

، دیوش یم  نیگمغ  رورسم و  امش  میوش  یم  نیگمغ  رورسم و  ام  یتقو  دسر ، یم  امـش  هب  ام  زا  رورـس  نزح و  نیا  دومرف : ترـضح 
(1) .میتسه ادخ  رون  زا  امش  ام و  اریز 

یم مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  باحـصا  زا  یفعج  رباـج  .دراذـگ  رثا  رگید  نمؤم  حور  رب  دـشاب و  تحاراـن  نمؤم  تسا  نکمم  یهاـگ  و 
یتبیصم هکنیا  نودب  متحاران  یهاگ  امـش ! يادف  هب  نم  مدرک : ضرع  مدوب ، تحاران  هتفرگ و  هک  یلاح  رد  ماما ، رـضحم  رد  دیوگ :

.دننک یم  هدهاشم  ار  یتحاران  نم  هرهچ  رد  مناتسود  هداوناخ و  هک  يروط  هب  دشاب ، هدمآ  شیپ  يا  هثداح  ای  دسر ، نم  هب 

نیا زا  تخاس ، يراج  اهنآ  رد  شیوخ  حور  میـسن  زا  دیرفآ و  یتشهب  تنیط  زا  ار  نینمؤم  دـنوادخ  رباج ! يا  يرآ  دومرف : ترـضح 
رگید حور  نآ  دـسر ، یهودـنا  يرهــش  رد  حاورا  نآ  زا  یکی  هـب  هاـگره  تـسا ، نمؤـم  ِيرداـم  ردــپ و  ِردارب  نمؤـم  هـک  تـسور 

(2) .تسوا سنج  زا  اریز  دوش ، یم  نیگهودنا 

ص:150

تلعج هل : تلقف  انباحـصأ ، نم  لجر  یعمو  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  تلخد  لاق : ریـصب  یبأ  نع  « ؛ ص 242 ج 5 /  راونالا : راحب  . 125 - 1
حرفلاو نزحلا  کلذ  ّنإ  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دبعوبأ  لاقف  .ًاببـس  کلذل  فرعأ  نأ  ریغ  نم  نزحأو  مّتغأل  ّینإ  هَّللا ! لوسر  نبای  كادـف 

« .ّلجوّزع هَّللا  رون  نم  مکاّیإو  ّانأل  مکیلع ، ًالخاد  کلذ  ناک  رورس ، وأ  نزح  انیلع  لخد  اذإ  اّنم  مکیلإ  لصی 
! كادـف تلعج  تلقف : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  يدـی  نیب  تضّبقت  لاق : یفعجلا  رباـج  نع  « ؛ ص 75 ج 67 /  راونالا : راـحب  . 126 - 2

هَّللا ّنإ  رباـج ! اـی  معن  لاـق : یقیدـصو ؟ یهجو  یف  یلهأ  کـلذ  فرعی  یّتـح  یب  لزنی  رمأ  وأ  ینبیـصت  هبیـصم  ریغ  نم  تنزح  اـمبر 
نم ًاحور  باصأ  اذإف  هّمُأو ، هیبأل  نمؤملا  خأ  نمؤملا  کلذلف  هحور ، حیر  نم  مهیف  يرجأو  نانجلا  هنیط  نم  نینمؤملا  قلخ  ّلجوّزع 

« .اهنم اّهنأل  هذه  تنزح  نزح ، نادلبلا  نم  دلب  یف  حاورألا  کلت 
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تسین هفرط  کی  تاساسحا 

ناوریپ و هب  تبـسن  مه  ناماما  دـنوش ، یم  رثأـتم  موصعم  ناـماما  ینید و  ناربهر  مغ  يداـش و  زا  ناـنمؤم  نایعیـش و  هک  روط  ناـمه 
.دراذگ یم  رثا  ناشیا  رد  نانآ  نزح  رورس و  ینعی  دنتسه ، هنوگ  نیا  دوخ  نایعیش 

یمرثا ام  رد  نانآ  ینامداش  یتحاران و  نینچمهو  ام  نایعیش  يرامیب  مدینش : مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  مامازا  : دیوگ یم  یـصخش 
(1) .دنک یم  رورسم  ای  تحاران و  ار  ام  دراذگ و 

طابترا اریز  دوش ، رورسم  ای  كانمغ و  تسوا  ّبحم  وریپ و  هک  يا  هعیـش  يداش  مغ و  رطاخ  هب  موصعم  ماما  هک  تسین  بّجعت  ياج 
.دراد لابند  هب  ار  یحور  تالدابم  نیا  هک  تسا  يوق  نانچ  نآ  یحور ،

هب دوب ، هعمج  زور  دـمآ ، مغارـس  هب  يدـیدش  بت  مدـش و  ضیرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تموـکح  ناـمز  رد  دـیوگ : یم  هلیمر 
ادـتقا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هعمج  زامن  رد  دـنک و  شکورف  بت  ات  مزیرب  مدوخ  هب  بآ  يرادـقم  هک  تسا  رتهب  متفگ : مدوخ 

.منک

هک زامن  .دمآ  مغارـس  هب  هرابود  بت  مدـید  یلو  تفر ، ربنم  يالاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  متفر و  دجـسم  هب  مدرک ، ار  راک  نیمه 
.متفر ترضح  لابند  هب  مه  نم  دش ، مامت 

ص:151

دقف انتعیـش  يداع  نم  لوقی : مالـسلا  هیلع  نسحلااـبأ  تعمـس  لاـق : نارجن  یبأ  نبا  نع  « ؛ ص 167 ج 68 /  راونالا : راـحب  . 127 - 1
هَّللا رونب  نورظنی  انتعیـش  اّنم ، سیلف  مهـضغبأ  نمو  اّنم  وهف  مهّبحأ  نم  انتنیط ، نم  اوقلخ  اـّنم  مّهنـأل  اـنالاو ، دـقف  مهـالاو  نمو  اـناداع 

حرفی الو  هّمغل  انممتغا  ّالإ  ّمتغا  الو  هضرمل  انـضرم  ّالإ  ضرمی  انتعیـش  نم  دحأ  نم  ام  هَّللا ، همارکب  نوزوفیو  هَّللا  همحر  یف  نوبلقتیو 
كرت نمو  انیلع  وهف  ًانید  انتعیش  نم  كرت  نمو  .اهبرغ  وأ  ضرألا  قرش  یف  ناک ، نیأ  انتعیش  نم  دحأ  اّنع  بیغی  الو  هحرفل  انحرف  ّالإ 

لهأ نولاویو  ناضمر  رهـش  نوموصیو  مارحلا  تیبلا  نوّجحیو  هوکزلا  نوتؤیو  هولـصلا  نومیقی  نیذـلا  انتعیـش  هتثرول ، وهف  ًالام  مهنم 
مهیلع نعط  نمو  هَّللا  یلع  ّدر  دقف  مهیلع  ّدر  نم  يوقتلاو ، عرولا  لهأو  یقّتلاو  نامیإلا  لهأ  کئلوأ  مهئآدـعأ ، نم  نوؤّربتیو  تیبلا 

هتمارکل مهیف  هَّللا  هعّفـشیف  رـضمو  هعیبر  لثم  یف  عفـشیل  مهدـحأ  ّنأ  هَّللاو  ًاقدـص ، هؤآیلوأو  ًاّقح  هَّللا  دابع  مّهنأل  هَّللا ، یلع  نعط  دـقف 
« .ّلجوّزع هَّللا  یلع 
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هب هک  یقایتشا  رطاخ  هب  متخیر و  دوخ  هب  بآ  متشاد ، بت  هلب  مدرک : ضرع  يدوب ؟ مهرد  هتفرگ و  مدید  هلیمر ! يا  دومرف : ترضح 
.دمآ مغارس  هب  بت  هرابود  یلو  مدش ، رضاح  زامن  هب  متشاد  امش  رس  تشپ  زامن 

ام هکنیا  رگم  دوش  یمن  تحاراـن  نمؤم  میوش و  یم  ضیرم  مه  اـم  هکنیا  رگم  دوش  یمن  ضیرم  نمؤـم  هلیمر ! يا  دوـمرف : ترـضح 
.مینک یم  اعد  وا  ّقح  رد  دشاب  تکاس  رگا  مییوگ و  یم  نیمآ  شیارب  ام  دنک  یم  اعد  یتقو  میوش ، یم  تحاران 

نیا مه  دنبیاغ  هک  یناسک  هب  تبسن  ای  دیتسه ؟ نینچ  نیا  دنتسه ، امش  دزن  هک  ینینمؤم  هب  تبـسن  ایآ  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  هلیمر 
(1) .تسین بیاغ  ام  زا  ملاع  برغ  قرش و  رد  ینمؤم  چیه  دومرف : دیشاب ؟ یم  نینچ 

( نداد ضرق   ) يداصتقا طابترا 

وا اب  شا  هدنب  دنویپ  حیحـص ، هدافتـسا  اب  ات  دراذگ  یم  ناسنا  رایتخا  رد  ار  ملاع  تاناکما  زا  یـشخب  تسا  یتسه  کلام  هک  دنوادخ 
.دوش رت  مکحم 

ص:152

نم تدجوف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نامز  یف  ًادـیدش  ًاکعو  تکعو  لاق : هلیمر  نع  « ؛ ص 140 ج 26 /  راونالا : راحب  . 128 - 1
هیلع نینمؤملا  ریمأ  فلخ  یّلـصأو  ءآـملا  نم  یـسفن  یلع  ضیفأ  نأ  نم  لـضفأ  ًائیـش  فرعأ  ـال  تلقو : هعمجلا  موـی  یف  هّفخ  یـسفن 
ریمأ فرـصنا  اّملف  کعولا ، کلذ  ّیلع  داع  ربنملا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دعـص  اّـملف  دجـسملا ، یلإ  تئج  ّمث  تلعفف  مالـسلا ،

تـصصقو معن  تلقف : .ضعب  یف  کضعب  کّبـشتم  تنأو  کتیأر  هلیمر ! ای  لاـق : هعم  تلخد  رـصقلا ، لـخدو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هـضرمب انـضرم  ّالإ  ضرمی  نمؤم  نم  سیل  هلیمر ! ای  لاقف : هفلخ ، هولـصلا  یف  هبغرلا  یلع  ینلمح  يذـلاو  اهیف  تنک  یّتلا  هّصقلا  هیلع 

نمل اذه  كادف ! هَّللا  ینلعج  نینمؤملا ! ریمأ  ای  .هل  تلقف  .هل  انوعد  ّالإ  تکسی  الو  هئآعدل  اّنمآ  ّالإ  وعدی  الو  هنزحب  ّانزح  ّالإ  نزحی  الو 
« .اهریغ یف  الو  ضرألا  قرش  یف  نمؤم  اّنع  بیغی  سیل  هلیمر ! ای  لاق : ضرألا ؟ فارطأ  یف  ناک  نم  تیأر  أ  رصقلا ؟ یف  کعم 
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هب نداد  ضرق  یهد ؟ یم  ضرق  نم  هب  يراد  هچنآ  زا  ایآ  دـیوگ : یم  ناسنا  هب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، قلطم  زاـین  یب  هک  دـنوادخ 
اب ندومن  رارقرب  يداصتقا  طابترا  يانعم  هب  طقف  نداد ، ضرق  عون  نیا  ددنسپ ، یم  دنوادخ  هک  یـسک  نآ  هب  نداد  ضرق  ینعی  ادخ ،

.تسادخ

(1) ؛» َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ُطُْسبَیَو  ُِضبْقَی  ُهَّللاَو  ًهَرِیثَک  ًافاعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  »

ناگدنب تشیعم  رد  هک  تسادخ  و  دیازفیب ؟ ربارب  دنچ  وا  يارب  ار  نآ  ادخ  ات  دهد  ییوکین  ماو  ادخ  ناگدنب  هب  هک  سک  نآ  تسیک 
« .دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  دروآ و  یم  دیدپ  شیاشگ  یگنت و 

سمخ تخادرپ 

هراشا

يوذ لوـسر و  ادـخ و  هب  ار  شلاـم  سمخ  ینعی  هدروآ ، تسد  هب  ار  هچنآ  مجنپ  کـی  هـک  دـهاوخ  یم  ناـسنا  زا  رگید  ياـج  رد  و 
.دهد رارق  لیبسلا  نبا  نامیتی و  نیکاسم و  رایتخا  رد  دهدب و  ربمایپ  يابرقلا 

امَو ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاسَْملاَو  یماتَْیلاَو  یبْرُقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ    ِ ِهَّلل َّنَأَـف  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  »
(2) ؛» ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّللاَو  ِناعْمَجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ 

ص:153

هیآ 245. هرقب /  هروس  . 129 - 1
هیآ 41. لافنا /  هروس  . 130 - 2
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هار رد  نایاونیب و  نامیتی و  نادـنواشیوخ و  يارب  ربمایپ و  ادـخ و  يارب  نآ  مجنپ  کی  دـیتفرگ ، تمینغ  هب  ار  يزیچ  ره  هک  دـینادب  و 
لزان دندش ، وربور  مه  اب  هورگ  ود  نآ  هک  يزور  لطاب ، زا  قح  ییادج  زور  رد  دوخ  هدـنب  رب  هچنآ  ادـخ و  هب  رگا  تسا ، ناگدـنام 

« .تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  .دیا و  هدروآ  نامیا  میدرک ،

نیمز مامت  رگم  دـنک ؟ میدـقت  دورب و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  هب  درادرب و  ار  شلاـم  سمخ  ناـسنا  ارچ  تسیچ ! راـک  نیا  هفـسلف 
!؟ هدادن رارق  شماما  لوسر و  رایتخا  رد  ار  نآ  مامت  رگم  تسین و  ادخ  کلم 

دوش مکحتسم  ماما  اب  دنویپ  هار  نیا  زا  ات  دشاب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  اب  نتـشاد  طابترا  راک  نیا  ياه  ّتلع  زا  یکی  تسا  نکمم 
.تسا دنوادخ  اب  دنویپ  ادخ ، لوسر  اب  دنویپ  ادخ و  لوسر  اب  دنویپ  ماما ، اب  دنویپ  هک 

تسام لام  نیمز  مامت 

مدروآ و تسد  هب  مهرد  رازه  دصراهچ  دیوگ : یم  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دروآ ، یم  تسد  هب  یلام  یـصخش 
.تسا هداد  رارق  امش  يارب  ادخ  هک  تسا  یّقح  نامه  نیا  مدروآ ، امش  تمدخ  تسا ، مهرد  رازه  داتشه  هک  نآ  سمخ 

نیمز مامت  هک  یتسرد  هب  تسا !؟ ام  لام  شسمخ  طقف  دروآ  یم  نوریب  نیمز  زا  دنوادخ  هچنآ  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیمز زا  دنوادخ  ار  هچ  ره  سپ  تسام ، لام 

ص:154
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(1) .میدرک لالح  امش  رب  ار  نآ  ام  هن ، دومرف : ترضح  مروایب ؟ ار  لاوما  نآ  مامت  سپ  مدرک : ضرع  .تسام  يارب  دنک ، جراخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ْنِم ْذُـخ  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاق  .ُمامْإلا  ُمُْهنِم  َلَبْقَی  ْنَأ  َنوُجاتْحَی  ُساَّنلا  اَمَّنإ  ٌِرفاک ، َوُهَف  ِساَّنلا  يِدـْیَأ  ِیف  ام  یلإ  ُجاتْحَی  َمامْإلا  َّنَأ  َمَعَز  ْنَم  »
؛(2) ْمِهیِّکَُزتَو ْمُهُرِّهَُطت  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ 

هک دـنراد  جایتحا  مدرم  هک  یتسرد  هب  .تسا  رفاک  وا  تسا ، مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  جاتحم  ماـما  دـنک  رکف  هک  یـسک 
« .يزاس ناش  هزیکاپ  كاپ و  نآ  هلیسو  هب  ات  ریگب  هقدص  نانآ  لاوما  زا  تسا : هدومرف  دنوادخ  .دریذپب  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  اب  ار  دوخ  طابترا  سمخ ، تخادرپ  قیرط  زا  دـناوت  یم  ناسنا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  يرآ 
رجات و یـصخش  هلمج ، زا.دـنا  هدـش  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  تاقالم  هب  قفوم  طابترا ، نیا  ظفح  اب  هک  يدارفا  اـسب  هچ  دـنک و  ظـفح 

یلو هدناوخن  سرد 

ص:155

هیلع هَّللا  دـبع  یبأ  یلإ  لمح  ناک  دـقو  هنیدـملاب  ًاعمـسم  تیأر  لاق : دـیزی ، نب  رمع  نع  « ؛ ص 408 ج 1 /  یفاـک : لوصا  . 131 - 1
: یل لاقف  لاق : هیلإ ؟ هتلمح  يذلا  لاملا  هَّللا  دـبعوبأ  کیلع  ّدر  ِمل  هل : تلقف  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبعوبأ  هّدرف  ًالام ، هنـسلا  کلت  مالـسلا 

نینامثب اهـسمخب  کتئج  دـقو  مهرد  فلأ  هئام  عبرأ  تبـصأف  صوغلا  نیرحبلا  تّیلو  تنک  ّینإ  لاملا : هیلإ  تلمح  نیح  هل  تلق  ّینإ 
نم انلام  وأ  لاقف : .انلاومأ  یف  یلاعتو  كرابت  هَّللا  هلعج  يذـلا  کّقح  یهو  اهل  ضرعأ  نأو  کـنع  اهـسبحأ  نأ  تهرکو  مهرد  فلأ 

کیلإ لمحأ  انأو  هل : تلقف  .انل  وهف  یـش ٍء ، نم  اهنم  هَّللا  جرخأ  امف  انل  اهّلک  ضرألا  ّنأ  راّیـسابأ ! ای  سمخلا  هَّللا  جرخأ  امو  ضرـألا 
هیف مهف  ضرألا ، نم  انتعیـش  يدـیأ  یف  ام  ّلکو  کلام  کیلإ  ّمضف  هنم ، كانللحأو  کل  هاـنبّیط  دـق  راّیـسابأ ! اـی  لاـقف : هّلک ؟ لاـملا 

مهبسک ّنإف  مهریغ  يدیأ  یف  ناک  ام  اّمأو  مهیدیأ ، یف  ضرألا  كرتیو  مهیدیأ  یف  ناک  ام  قسط  مهیبجیف  انمئآق  موقی  یّتح  نوّللحم 
« .هرغص مهجرخیو  مهیدیأ  نم  ضرألا  ذخأیف  انمئآق ، موقی  یّتح  مهیلع  مارح  ضرألا  نم 

ص 536. ج 1 /  یفاک : لوصا  . 132 - 2
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: تسا رارق  نیا  زا  شناتساد  هک  دیدرگ  راوگرزب  نآ  تاقالم  هب  قفوم  ینید ، فیاظو  ماجنا  اب  هک  دوب  تخانش  تفرعماب و 

يدادغب یلع  جاح  ناتساد 

مداد ار  نآ  زا  ناموت  تسیب  فرشا ، فجن  متفر  مدوب ، هدش  راکهدب  مالـسلا  هیلع  ماما  لام  زا  سمخ  تباب  ناموت  داتـشه  دیوگ : یم 
خیش بانج  هب  ناموت  تسیب  ینیمظاک و  دهتجم  نیـسح  دمحم  خیـش  بانج  هب  ناموت  تسیب  و  یـضترم ، خیـش  يدهلا  ملع  بانج  هب 

لآ ینیمظاک  نسح  دـمحم  خیـش  بانج  هب  تشگرب ، ماگنه  متـشاد  دـصق  هک  دـنام  یقاـب  نآ  ناـموت  تسیب  .یقورـش  نسح  دـمحم 
.مهدب نیسای 

هب مدش  فرشم  هک  دوب  هبنش  جنپ  زور  .دوب  هدنام  یقاب  هچنآ  يادا  رد  منک  لیجعت  هک  متشاد  شوخ  دادغب و  هب  مدرک  تعجارم  سپ 
ناموت تسیب  نآ  زا  يردق  و  هَّللا -  همّلـس  خیـش -  بانج  تمدخ  متفر  نآ  زا  سپ  مالـسلا و  امهیلع  نیمظاک  نیمامه  نیماما  ترایز 

.مناسرب شلها  هب  ات  دننک  هلاوح  نم  رب  جیردت  هب  سانجا ، زا  یضعب  شورف  زا  دعب  هک  مداد  هدعو  ار  یقاب  مداد و  ار 

هناـخراک هلمع  دزم  دـیاب  هک  مدروآ  رذـع  مناـمب ، درک ، شهاوـخ  خیـش  باـنج  .مدرگرب  دادـغب  هـب  زور  نآ  رـصع  مـتفرگ  میمـصت 
.متشگرب سپ  .مداد  یم  هبنش  جنپ  رصع  رد  ار  هتفه  دزم  هک  دوب  نینچ  مسر  نوچ  مهدب ، ار  یگدنفاب 

درک و مالـس  دش ، کیدزن  یتقو  دیآ ، یم  نم  هب  ور  دادغب  فرط  زا  هک  مدید  ار  یلیلج  دیـس  مدرک ، یط  ًابیرقت  ار  هار  زا  ثلث  نوچ 
هحفاصم يارب  ار  دوخ  ياه  تسد 

ص:156
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زبس همامع  رـس ، رب  .میدیـسوب  ار  رگیدـکی  ود  ره  میدرک و  هقناعم  تفرگ و  لغب  رد  ارم  .ًالهـسو و  ًـالهأ  دومرف : دوشگ و  هقناـعم  و 
.دوب یگرزب  هایس  لاخ  شکرابم  راسخر  رب  تشاد و  ینشور 

بشما دومرف : .مدرگ  یمرب  دادغب  هب  مدرک و  ترایز  ار  نیمظاک  متفگ : يور ؟ یم  اجک  هب  تسا ، ریخ  یلع ! یجاح  دومرف : داتسیا و 
.متسین نّکمتم  يدیس ! ای  متفگ : .درگرب  تسا ، هعمج  بش 

مه خیـش  ییاـم و  ناـیلاوم  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نم  ّدـج  ناـیلاوم  زا  هک  وت  يارب  مهد  تداهـش  اـت  درگرب  یتـسه ، دومرف :
بانج زا  هک  متـشاد  رطاخ  رد  هک  یبلطم  هب  دوب  هراشا  نیا  .دـیریگب و  دـهاش  ود  هک  هدومرف  رما  یلاعت  يادـخ  اریز  دـهد ، تداـهش 

.مراذگب دوخ  نفک  رد  ار  نآ  متیب و  لها  نایلاوم  زا  نم  هک  دهد  يا  هتشون  نم  هب  منک  شهاوخ  خیش 

یمن ار  هدـنناسر  نآ  هنوگچ  دـنناسر ، یم  وا  هب  ار  وا  ّقح  هک  یـسک  دومرف : یهد ؟ یم  تداهـش  هنوـگچ  یناد و  یم  هچ  وـت  متفگ :
لیکو متفگ : .نسح  دمحم  خیـش  دومرف : تسیک ؟ وت  لیکو  متفگ : .نم  لیکو  هب  يدناسر  هک  نآ  دومرف : ّقح ؟ هچ  متفگ : دـسانش ؟

.تسا نم  لیکو  يرآ  دومرف : تسا ؟ وت 

هب مسانش ، یمن  ار  وا  هکنآ  اب  دناوخ  مسا  هب  ارم  لیلج  دیس  نیا  هک  درک  روطخ  مرطاخ  رد  هک  دوب  هتفگ  دمحم  دّیـس  اقآ  بانج  هب  و 
.مدرک شومارف  ار  وا  نم  دسانش و  یم  ارم  وا  دیاش  متفگ : دوخ 
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وا هب  يزیچ  مالـسلا  هیلع  ماما  لام  زا  هک  مراد  شوخ  دـهاوخ و  یم  يزیچ  نم  زا  تاداس  ّقح  زا  دّیـس  نیا  متفگ : دوخ  سفن  رد  زاب 
، نسح دمحم  خیـش  بانج  هب  نآ  رما  رد  مدرک  عوجر  دوب ، هدـنام  يزیچ  امـش  ّقح  زا  نم  دزن  رد  نم ! ياقآ  يا  متفگ : اذـل  مناسرب ،

.وا نذا  هب  ار  تاداس  ینعی  امش ، قح  منک  ادا  هکنآ  يارب 

ادا هچنآ  متفگ : .فرـشا  فجن  رد  ام  يالکو  يوس  هب  ار  ام  ّقح  زا  یـضعب  يدناسر  يرآ ، دومرف : درک و  یمّـسبت  نم  يور  رد  سپ 
.يرآ دومرف : دش ؟ لوبق  مدرک 

املع متفگ : سپ  دـمآ ، گرزب  مرظن  رد  نیا  .ام و  يالکو  مالعا ، ياـملع  هب  هبـسنلاب  دـیوگ : یم  دّیـس  نیا  هک  تشذـگ  مرطاـخ  رد 
تسار تسد  متشگرب و  سپ  نک ، ترایز  ار  مّدج  درگرب و  دومرف : هاگ  نآ  .تفرگ  تلفغ  ارم  .تاداس و  قوقح  ضبق  رد  دنیالکو 

ومیل و ناـتخرد  تسا و  يراـج  فاـص  دیفـس  بآ  رهن  اـم  تسار  فرط  رد  مدـید  میداـتفا ، هار  هب  نوچ  .دوـب  نم  پچ  تسد  رد  وا 
.دنا هتخادنا  هیاس  ام  رـس  يالاب  رب  دوبن و  اهنآ  لصف  هکنآ  اب  دنا  هداد  رمث  تقو  کی  رد  مه  اب  همه  نآ ، ریغ  روگنا و  رانا و  جـنران و 

اب اهنیا  ار ، ام  دـنک  ترایز  ار و  ام  ّدـج  دـنک  تراـیز  هک  اـم  ناـیلاوم  زا  سک  ره  دومرف : تسیچ ؟ اـه  تخرد  نیا  رهن و  نیا  متفگ :
.تسوا

.نک لاؤس  دومرف : .منک  یلاؤس  مهاوخ  یم  متفگ :

اهزور دوخ  رمع  لوط  رد  هک  یـسک  تفگ : یم  هک  مدینـش  متفر  وا  دزن  يزور  سّردم ، دوب  يدرم  موحرم  قازرلا  دبع  خیـش  متفگ :
نایلاوم زا  دریمب و  هورم  افـص و  نایم  رد  درآ و  ياج  هب  هرمع  لهچ  ّجـح و  لهچ  درب و  رـس  هب  تدابع  هب  ار  اـه  بش  دـشاب و  هزور 

.تسین يزیچ  وا  يارب  هَّللاو  يرآ  دومرف : .تسین  يزیچ  وا  يارب  دشابن ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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هب قلعتم  هک  ره  وا و  يرآ ، دومرف : تسا ؟ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایلاوم  زا  وا  هک  مدیـسرپ  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  لاح  زا  سپس 
.تسا وت 

شمعا نامیلس  دنیوگ : یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  ناوخ  هیزعت  متفگ : .سرپب  دومرف : .تسا  يا  هلأسم  نم  يارب  اندیـس ! متفگ :
نیمز و نایم  ار ، یجدوه  دید  باوخ  رد  سپ  .تسا  تعدب  تفگ : دیسرپ ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  یـصخش و  دزن  دمآ ،
؟ دنور یم  اجک  هب  تفگ : .مالـسلا  امهیلع  يربک  هجیدـخ  ارهز و  همطاف  دـنتفگ : وا  هب  تسیک ؟ جدوه  نآ  رد  درک : لاؤس  نامـسآ ،

بوتکم نآ  رد  دزیر و  یم  جدوه  زا  هک  ار  ییاه  هعقر  دید  .تسا  هعمج  بش  هک  بشما ، رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  دنتفگ :
: تسا

« .ِهَمایِْقلا َمْوَی  ِراْنلا  َنِم  ٌنامَأ  ِهَعُمُْجلا ، ِهَْلَیل  ِیف  ِْنیَسُْحلا  ِراَّوُِزل  ِراَّنلا  َنِم  ٌنامَأ  »

.تسا مامت  تسار و  يرآ ، دومرف : تسا ؟ حیحص  ثیدح  نیا 

؟ تسا ناما  وا  يارب  سپ  هعمج  بش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک  ترایز  سکره  دنیوگ  یم  هک  تسا  حیحص  اندّیس ! متفگ :
.تسیرگ دش و  يراج  شکرابم  نامشچ  زا  کشا  و  هَّللاو ! يرآ  دومرف :

یکی تورد ، رد  میدرک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  لاس 1269  متفگ : .سرپب  دومرف : .مراد  يا  هلأسم  اندّیس ! متفگ :
میدیسرپ وا  زا  میدرک و  تفایض  ار  وا  میدرک و  تاقالم  دنفرـشا ، فجن  یقرـش  فرط  نانیـشن  هیداب  زا  هک  ار  هیقورـش  ياه  برع  زا 

.تسا تشهب  تفگ : مالسلا ؟ هیلعاضر  ماما  تیالو  تسا  هنوگچ  هک 

دزن ربق  رد  ریکن  رکنم و  هک  دراد  انعم  هچ  .ما  هدروخ  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دوخ  يالوم  لام  زا  نم  هک  تسا  زور  هدزناپ  زورما 
یلع هک  تسا  حیحص  نیا  ایآ  .بانج  نآ  هناخ  نامهم  رد  هدییور  ترضح  نآ  ماعط  زا  نم  نوخ  تشوگ و  دنیایب ؟ نم 
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.تسا نماض  نم  ّدج  هَّللاو ! يرآ  دومرف : دنک ؟ یم  صالخ  ریکن  رکنم و  زا  ار  وا  دیآ و  یم  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب 

؟ تسا لوبقم  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  نم  ترایز  متفگ : .سرپب  دومرف : .مسرپب  مهاوخ  یم  تسا ، یکچوک  هلاسم  اندّیس  متفگ :
.هَّللا ءاش  نإ  تسا  لوبق  دومرف :

یـشاب زازب  دـمحا  یجاح  موحرم  رـسپ  یـشاب ، زازب  نیـسح  دـمحم  یجاح  متفگ : .هَّللا  مسب  دومرف : .رگید  يا  هلأـسم  اندّیـس ! متفگ :
.تسا لوبق  شترایز  حلاص  دبع  دومرف : .دهشم  هار  رد  دوب  جراخم  رد  کیرش  قیفر و  نم  اب  وا  و  هن ؟ ای  تسا  لوبقم  شترایز 

تکاس سپ  تسا ؟ لوبق  شترایز  دوب ، ام  رفـسمه  دادغب و  لها  زا  هک  نالف  متفگ : .هَّللا  مسب  دومرف : .رگید  يا  هلأسم  اندّیـس ! متفگ :
.دادن باوج  هن ؟ ای  تسا  لوبق  وا  ترایز  هن ؟ ای  يدینش  ایآ  ار  هملک  نیا  متفگ : .دش 

نآ دندوب و  لوغشم  بعل  وهل و  هب  هتسویپ  رفس ، نیب  رد  هک  دادغب  نیفرتم  لها  زا  دندوب  رفن  دنچ  ناشیا  هک  درک  لقن  روکذم  یجاح 
.دوب هتشک  ار  دوخ  ردام  صخش 

زا یعضوم  میدیسر و  تسا  نیمظاک  هفیرـش  هدلب  لباقم  اه و  ناتـسب  نآ  فرط  ود  رد  هک  یعیـسو  هداج  زا  یعـضوم  هب  هار  رد  سپ 
هب تموکح  هک  دوب  تاداس  ماتیا  زا  یضعب  لام  نآ  دیآ و  یم  دادغب  زا  هک  نآ ، تسار  فرط  ياه  غاب  هب  تسا  لصتم  هک  هداج  نآ 

، نیمز زا  هعطق  نآ  رد  نتفر  هار  زا  دندرک  یم  هرانک  هشیمه  رهش  ود  نیا  هنکس  عرو  اوقت و  لها  درک و  هداج  رد  لخاد  ار  نآ  روج ،
.دور یم  هار  هعطق  نآ  رد  هک  ار  بانج  نآ  مدید  سپ 
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ام ّدـج  لاـم  عضوم  نیا  دوـمرف : .تسین  اور  نآ  رد  فّرـصت  تسا و  تاداـس  ماـتیا  زا  یـضعب  لاـم  عـضوم  نیا  نم ! دّیـس  يا  متفگ :
.تسا لالح  نآ  رد  فّرصت  ام ، نایلاوم  يارب  تسام و  دالوا  وا و  هیّرذ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

فورعم نیلومتم  زا  دـنتفگ و  یم  يداه  ازریم  یجاـح  ار  وا  هک  یـصخش  لاـم  تسا  یغاـب  تسار  فرط  رد  ناـکم  نآ  یکیدزن  رد 
.دوب نکاس  دادغب  رد  هک  دوب  مجع 

: دومرف تسا ؟ مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  لام  يداه  ازریم  یجاح  غاب  نیمز  دنیوگ  یم  هک  تسا  تسار  اندّیـس ! متفگ :
.دومن ضارعا  باوج  زا  و  نیا ؟ هب  يراد  راک  هچ 

یم هار  ود  اجنآ  درذگ و  یم  هداج  زا  دودح و  نآ  ياه  غاب  عرازم و  يارب  دنـشک  یم  هلجد  ّطش  زا  هک  بآ  هیقاس  هب  میدیـسر  سپ 
 - هار نیا  زا  ایب  متفگ : تاداـس ، هار  هب  درک  لـیم  باـنج  نآ  و  تاداـس ، هار  يرگید  تسا و  یناطلـس  هار  یکی  دـلب ، تمـس  هب  دوش 

.میورب یناطلس -  هار  زا  ینعی 

.میور یم  دوخ  هار  نیمه  زا  هن ، دومرف :

لخاد میدیدن ، ار  يرازاب  هچوک و  چیه  میدید و  يرادشفک  دزن  رد  سدقم  نحـص  رد  ار  دوخ  هک  میتفرن  یمدق  دنچ  میدمآ و  سپ 
دناوخن و لوخد  نذا  دومرفن و  ثکم  رّهطم  قاور  رد  تساپ و  نییاپ  فرط  یقرـش و  تمـس  زا  هک  دارملا  باب  فرط  زا  میدش  ناویا 

.يرآ متفگ : مناوخب ؟ وت  يارب  دومرف : .متسین  يراق  نم  متفگ : .نکب  ترایز  دومرف : .داتسیا و  مرح  رد  رب  دش و  لخاد 
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زا کی  ره  رب  درک  مالـس  نینچمه  و  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ ». ...  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  هَّللا ُ، اـی  ُلُـخْدَأَء  : » دومرف سپ 
« .ِّيِرَکْسَْعلا ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحمابَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالّسلا  : » دومرف مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  هب  دیسر  ات  مالسلا  مهیلع  همئا 

.مسانش یمن  ارچ  متفگ : یسانش ؟ یم  ار  دوخ  نامز  ماما  دومرف : هاگ  نآ 

دومن و مّسبت  سپ  .ِنَسَْحلا » َْنباَی  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  ِهَّللا  َهَّجُح  ای  َکـْیَلَع  مـالَّسلا  : » متفگ سپ  .دوخ  ناـمز  ماـما  رب  نک  مالـس  دومرف :
« .ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُهَمْحَر  ُمالَّسلا َو  َْکیَلَع  : » دومرف

يراق نم  متفگ : .نک  ترایز  هک : دومرف  نم  هب  سپ  .میدیـسوب  میدـیبسچ و  ار  سدـقم  حیرـض  رهطم و  مرح  رد  میدـش  لخاد  سپ 
ارم تسا ، لضفا  هک  ترایز  ره  متفگ : یهاوخ ؟ یم  ار  ترایز  مادـک  دومرف : .يرآ  متفگ : مناوخب ؟ ترایز  وت  يارب  دومرف : .متـسین 

.هد ترایز  نآ  هب 

ِْهیَتَّجُحَو ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  ِیَنیِمَأ  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دومرف ندـناوخ و  هب  دـندش  لوغـشم  هاگ  نآ  .تسا  لضفا  هَّللا  نیما  ترایز  دومرف :
 .« ...ِهِدابِع یلَع 

تسا رّونم  نشور و  يرگید  رون  هب  مرح  نکل  تسا و  نشور  مدید  ار  اه  عمـش  سپ  دندرک ، نشور  لاح  نیا  رد  ار  مرح  ياه  غارچ 
نیا تفتلم  چیه  هک  دوب  هتفرگ  تلفغ  نانچ  ارم  دننک و  نشور  باتفآ  زور  رد  هک  دندوب  یغارچ  دننام  اه  عمـش  و  باتفآ ، رون  دننام 

.مدش یمن  تایآ 

نیسح مّدج  ینک  یم  ترایز  ایآ  دومرف : داتسیا و  یقرش  فرط  رد  رس و  تشپ  هب  دمآ  اپ  نییاپ  تمـس  زا  دش ، غراف  ترایز  زا  نوچ 
، منک یم  ترایز  يرآ  متفگ : ار ؟ مالسلا  هیلع 
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هب ناوخب و  زامن  دومرف : نم  هب  دـندش ، غراف  برغم  ناذا  زا  اه  نّذؤم  هک  یماـگنه  دـناوخ ، ار  ثراو  تراـیز  سپ  .تسا  هعمج  بش 
.وش قحلم  تعامج  زامن 

تسار فرط  رد  داتسیا ، دارفنا  هب  دوخ  دوب و  دقعنم  اجنآ  رد  تعامج  زامن  رهطم و  مرح  رـس  تشپ  دجـسم  رد  دروآ  فیرـشت  سپ 
.دش ادیپ  یناکم  میارب  لوا و  فص  رد  مدش  لخاد  نم  .وا  فیدرمه  تعامج و  ماما 

منک تاقالم  ار  وا  متشاد  دصق  مدیدن و  ار  وا  مدرک ، صّحفت  مرح  رد  مدمآ ، نوریب  دجسم  زا  مدیدن ، ار  وا  مدش  غراف  زامن  زا  نوچ 
.دشاب نامهم  هک  مراد  هاگن  ار  وا  بش  مهدب و  وا  هب  ینارق  دنچ  و 

مدرک و تعاطا  ار  وا  رما  هکنیا  زا  مدش ، تفتلم  ار  هتـشذگ  تازجعم  تایآ و  دوب ، یـسک  هچ  دّیـس  نیا  هک  دـمآ  مرطاخ  هب  هاگ  نآ 
.مدوب هدیدن  ار  وا  هک  نآ  اب  دز ، ادص  مسا  هب  ارم  هکنیا  متشاد و  دادغب  رد  هک  ّمهم  لغش  نآ  اب  متشگرب ،

اهنیا زا  ریغ  دوخ ، لصف  ریغ  رد  راد  هویم  ناتخرد  يراج و  رهن  ندید  و  مهد » یم  تداهش  نم  : » هکنیا و  ام » نایلاوم  : » دومرف هکنیا  و 
لوخد و نذا  دروـم  رد  ًاـصوصخ  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  وا  هکنیا  هب  نم  نیقی  يارب  دـش  ببـس  هک  تشذـگ  هچنآ  زا 
: دومرف .مسانش  یم  متفگ : یتقو  یسانش ؟ یم  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  رب  مالس  زا  دعب  نم -  زا  ندیسرپ 

نوریب تفگ : متفرگ ، غارس  شبانج  لاح  زا  رادشفک و  دزن  رد  مدمآ  .داد  مالـس  باوج  درک و  مسبت  مدرک ، مالـس  نوچ  .نک  مالس 
.یلب متفگ : دوب ؟ وت  قیفر  دّیس  نیا  هک : دیسرپ  و  تفر ،
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لقن مدوب ، هدید  هچنآ  متفر و  نسح  دمحم  خیـش  بانج  دزن  دش ، حبـص  نوچ  .مدرب  رـس  هب  ار  بش  دوخ و  رادنامهم  هناخ  هب  مدـمآ 
.ّرس نیا  ياشفا  هّصق و  نیا  راهظا  زا  دومن  یهن  تشاذگ و  ناهد  رب  ار  دوخ  تسد  ناشیا  .مدرک 

، تشذـگ هیـضق  نیا  زا  هام  کی  هکنآ  ات  مدومنن  راهظا  يدـحا  هب  متـشاد و  یفخم  ار  نآ  سپ  .دـنک  ّقفوم  ار  وت  دـنوادخ  دومرف : و 
: متفگ زور -  نآ  هصق  هب  درک  هراشا  يدید - ؟ هچ  دیسرپ : نم و  کیدزن  دمآ  هک  مدید  ار  یلیلج  دیـس  مدوب ، رّهطم  مرح  رد  يزور 

(1) .مدیدن ار  وا  رگید  دش و  دیدپان  مرظن  زا  سپ  مدرک ، راکنا  تّدش  هب  نم  ار و  دوخ  مالک  درک  رارکت  زاب  .مدیدن  يزیچ 

تاکز سمخ و  تخادرپ  ای  نداد و  ضرق  .دیازفیب  دوخ  ّتبحم  یتسود و  هب  نارگید  هب  یلام  ياه  کمک  اب  دـناوت  یم  ناسنا  يرآ 
، یتصرف نینچ  داجیااب  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  تسا  یتصرف  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هار  رد  فرـصم  ای  لاوما و 

بلج رتشیب  ار  بوبحم  رظن  هجوت و  هار  نیا  زا  درادرب و  ّتبحم  یتسود و  باب  رد  رتشیب  یماگ  ات  دـهد  شا  هدـنب  تسد  هب  يا  هناـهب 
.دیامن

ص:164

یماع راّجت و  زا  وا  تسا و  يدادغب  يدارک  مساق  یجاح  رـسپ  روکذم  یلع  یجاح  دیوگ : فلؤم  « ؛ ص 486 بقاثلا : مجن  . 133 - 1
قدص حالـص و  ریخ و  هب  ار  وا  دندرک  حدم  مدش ، ایوج  وا  لاح  زا  هک  دادـغب  نیمظاک و  ماظع  تاداس  املع و  زا  سک  ره  زا  تسا ،

رد هتـسویپ  مدومن و  هدهاشم  ار  فاصوا  نیا  راثآ  وا ، اب  هملاکم  هدـهاشم و  رد  .دوخ  رـصع  لها  ءوس  تاداع  زا  تبناجم  تناما و  و 
« .هلًائینه .وا  ّتبحم  صالخا و  قدص و  راثآ  دوب  مولعم  هک  يوحن  هب  بانج ، نآ  نتخانشن  زا  دروخ  یم  فّسأت  مالک  يانثا 
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 / ناکدوک رد  یتسود  ّتبحم و  شرورپ  شزومآ و 

ناکدوک رد  یتسود  تّبحم و  شرورپ  شزومآ و  مجنپ : لصف 

هراشا
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هراشا

: يراصنا هَّللادبع  نبرباج  نع 

؛ مالسلا هیلع  ٍِیلَع  ِّبُح  یلَع  ْمُکَدالْوَا  اُوبِّدَأ 

یتسود ّتبحم و  رب  ار  دوخ  نادنزرف 

.دییامن بدا  تیبرت و  مالسلا  هیلع  یلع 

راونالاراحب 7/38
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ناکدوک رد  یتسود  تّبحم و  شرورپ  شزومآ و 

حیضوت

ادخ و ّتبحم  رذب  ناوت  یم  حیحـص  تیبرت  وترپ  رد  دراد و  شرورپ  شزومآ و  هب  زاین  ناسنا  دوجو  رد  ّتبحم  یتسود و  ندش  هدنز 
.دیناسر رمث  هب  كدوک  دوجو  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و 

تفر و یم  هار  هنیدم  ياه  هچوک  رد  دوب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناقـشاع  زا  دوخ  هک  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 
رفاک دریذپن ، سک  ره  سپ  تسا ، ناسنا  نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تفگ : یم  مدرم  هب 
یبا نب  یلع  نانمؤمریما  ّتبحم  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  : » تفگ یم  سپـس  .تسارازگرکـش » دـشاب ، هتـشاد  تیاـضر  سک  ره  تسا و 

(1)« .دییامن تیبرت  مالسلا  هیلع  بلاط 

رد اه  لامک  اه و  نسُح  همه  اریز  اه ، یبوخ  مامت  هب  تبـسن  یتسود  شرورپ  ینعی  ناـسنا ؛ لد  رد  ناـنمؤمریما  ّتبحم  شرورپ  يرآ 
.اه یبوخ  مامت  هب  ندیسر  يارب  تسا  یلپ  ترضح  نآ  یتسود  هدش و  عمج  ترضح  دوجو 
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دقف یـضر  نمو  رفک  دـقف  یبأ  نمف  رـشبلا  ریخ  ّیلع  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  « ؛ ص 7 ج 38 /  راونالا : راـحب  . 134 - 1
هنیدـملا ککـس  یف  رودـی  وـهو  هاـصع  یلع  أّـکوتی  ًارباـج  تیأر  مهنم : دـحاو  ّلـک  لاـق  باّوـجو ، یفوـعلا  هّیطعو  ریبزلاوـبأ  .رکش 

« .هّمُأ نأش  یف  رظنیلف  یبأ  نمف  ّیلع ، ّبح  یلع  مکدالوأ  اوبّدأ  راصنألا  رشاعم  لوقی : ّمث  ربخلا ، اذه  يوری  وهو  مهسلاجمو 
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ياهدروخرب حیحـص و  يزیر  همانرب  هب  زاین  نکل  داد ، ناشن  اه  لد  هب  تبـسن  ار  شتیب  لها  ادخ و  ربمایپ  تیباّذج  ناوت  یم  تیبرت  اب 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دراد  كدوک  ناور  حور و  اب  قباطم  هدش و  باسح 

؛(1) ِنآْرُْقلا ِهَئآِرقَو  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  ْمُکِِّیبَن  ِّبُح  ٍلاصِخ : ِثالَث  یلَع  ْمُکَدالْوَأ  اُوبِّدَأ  »

« .دینک تیبرت  نآرق  ندناوخ  شتیب و  لها  ادخ و  ربمایپ  یتسود  رب  ار  دوخ  نادنزرف 

لالح همقل  ( 1

هراشا

رب ناسنا  تدالو  زا  لبق  هب  نآ  عورـش  هک  دـبلط  یم  ار  یمکحم  ساسا  كاپ و  هدولاش  ناسنا ، دوجو  رد  یتسود  ّتبحم و  يانب  هتبلا 
هک یتقو  نآ  هدشن ، هتـشادرب  ناسنا  کی  شیادیپ  يارب  هیلوا  ياه  مدـق  هدـیدرگن و  دـقعنم  يا  هفطن  زونه  هک  ینامز  نآ  ددرگ ، یم 

كاپ و ياذغ  اذغ ، رگا  هک  .ددرگ  یناسنا  شیادیپ  أشنم  اذغ  همقل  نیا  هدنیآ ، رد  تسانب  دوش و  یم  ناسنا  ندـب  دراو  ییاذـغ  همقل 
یتسود ّتبحم و  يانب  دشاب  مارح  لام  هب  هدولآ  اذغ  رگا  هدش و  هداهن  ناسنا  دوجو  رد  حیحص  ّتبحم  يانب  لوا  گنـس  دشاب  لالح 

.دوش یم  فرحنم  لزلزتم و 

لاوما رد  فرصت  هوشر ، لطاب ، تالماعم  ابر ، لیبق  زا  دیآ ؛ یم  تسد  هب  فلتخم  ياه  هار  زا  هک  عورـشمان  لاوما  زا  ندرک  هدافتـسا 
یم بجوم  اهنیا  همه  هریغ ، و  تاکز ، ندرکن  تخادرپ  مالـسلا ، هیلع  ماما  قح  نتخادرپن  يرادرب ، هالک  ناـشتیاضر ، نودـب  نارگید 

.دوشن يزیر  یپ  وا  رد  تبثم  ياه  شیارگ  هدوبن و  حیحص  ساسا  رب  ناسنا  دوجو  يانب  گنس  هک  دوش 

ص:168
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اب ار  مدرم  طابترا  دندرک  یم  یعس  اه  تموکح  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  طیارش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب 
مهیلع تیب  لها  هب  یلام  کمک  يدارفا  هک  دندیمهف  یم  اه  تموکح  رگا  دـننک و  مک  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 

.دنداد یم  رارق  بیقعت  تحت  ار  اهنآ  دننک ، یم  مالسلا 

هزیکاپ یتدالو  يارب  قح ، زا  نتشذگ 

تیب لها  ناوریپ  ندـب  دراو  مارح  همقل  دـشابن و  مارح  دوب  نآ  رد  ماما  مهـس  هک  نایعیـش  لاوما  هکنیا  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
.دندومن لالح  نانآ  رب  ار  دوخ  مهس  هتشذگ و  دوخ  قح  زا  صاخ  طیارش  نآ  رد  ددرگن ، مالسلا  مهیلع 

رد میا ، هدروآ  تسد  هب  يزرواشک  تراجت و  هار  زا  هک  تسام  دزن  یلاوما  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  نایعیـش  زا  یکی 
زا هکنیا  يارب  رگم  نامنایعیـش ، يارب  ار  دوخ  قح  میدرکن  لـالح  اـم  دومرف : ترـضح  .تسه  اـهنآ  نیب  رد  مه  امـش  قح  هک  یلاـح 

یطیارش رد  اذل   (1) .دشاب یم  لالح  وا  رب  ام  قح  دـشاب  هتفریذـپ  ارم  ناردـپ  تیالو  هک  سک  ره  دنـشاب و  رادروخرب  هزیکاپ  ِتدالو 
ّیلو ینعی  ماما ، ماع  بیان  رایتخا  رد  يربک  تبیغ  نامز  رد  ای  دناسرب و  راوگرزب  نآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  قح  دناوت  یم  ناسنا  هک 
.دش دهاوخ  راکشآ  شا  یگدنز  رد  نآ  یفنم  راثآ  و  هدیدرگ ، ندب  دراو  مارح  همقل  دنکن ، نینچ  رگا  دراذگب ، طیارشلا  عماج  هیقف 

ص:169

نم ًالاومأ  انل  ّنإ  هل : تلق  لاق : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  نع  يرصنلا ، هریغملا  نب  ثراحلا  نع  « ؛ 381 ج 6 /  هعیشلا : لئاسو  . 136 - 1
یئآبآ یلاو  نم  ّلکو  مهتدالو ، ّبیطتل  ّالإ  انتعیـشل  ًاذإ  انللحأ  ملف  لاق : .ًاّقح  اهیف  کل  ّنأ  تملع  دـقو  کلذ ، وحنو  تاراجتو  تـالغ 

« .بئآغلا دهاشلا  غلبیلف  انّقح ، نم  مهیدیأ  یف  اّمم  ّلح  یف  وهف 
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یتشهب ياذغ  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  تدالو 

ّتبحم و دـشاب و  ملاع  رد  یگزیکاپ  تراهط و  روحم  دـهاوخ  یم  هک  مالـسلا  اهیلع  هقیدـص  ترـضح  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  رتخد 
زا اهنت  هن  ادـخ  ربمایپ  .دـهن  یمن  ملاع  نیا  هب  مدـق  یگداس  هب  دراذـگب ، راـگدای  هب  ار  شموصعم  نادـنزرف  لوسر و  ادـخ و  یتسود 

.دتسرف یم  وا  يارب  یتشهب  ياذغ  دنوادخ  هکلب  درکن  هدافتسا  وا  شیادیپ  يارب  ییایند  ياهاذغ  نیرت  هزیکاپ 

هب نک و  يریگ  هرانک  هجیدخ  زا  زور  هنابش  لهچ  دیامرف : یم  هداتسرف ، مالـس  وت  رب  گرزب  دنوادخ  درک : ضرع  دش ، لزان  لیئربج 
.شاب لوغشم  يراد  هدنز  بش  تدابع و 

یم تدابع  زامن و  هب  اه  بش  تدم  نآ  رد  تفرن و  هجیدـخ  هناخ  هب  زور  لهچ  دـنوادخ ، روتـسد  قبط  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تسین تهج  نادب  وت  زا  نم  يریگ  هرانک  زیزع ! يوناب  يا  هک : داتسرف  ماغیپ  هجیدخ  يارب  راّمع  طسوت  .دوب  هزور  اهزور  تخادرپ و 

منک و یم  تعاطا  ناـهج  راـگدرورپ  روتـسد  زا  راـک  نیا  رد  هکلب  یتسه ، یمارگ  زیزع و  ناـنچمه  وت  مشاـب ، هتـشاد  یترودـک  هک 
رب وت  دوجو  هب  هبترم  نیدنچ  زور  ره  رد  دنوادخ  هک  یتسه  يراوگرزب  يوناب  وت  هجیدخ ! يا  .تسا  رت  هاگآ  ام  حلاصم  هب  دـنوادخ 

ملاع راگدرورپ  رما  ندیـسر  رظتنم  نک و  تحارتسا  رتسب  رد  دـنبب و  ار  تا  هناـخ  ِرد  اـه  بش  دـنک ، یم  تاـهابم  شیوخ  ناگتـشرف 
.دنام مهاوخ  دسا  تنب  همطاف  هناخ  رد  تدم  نیا  رد  نم  .شاب 

لوانت یتشهب  ياهاذغ  نیا  زا  بشما  درک : ضرع  دروآ و  تشهب  زا  ییاذغ  دمآ ، دورف  ادخ  هتـشرف  تشذگ ، لاونم  نیدب  زور  لهچ 
.نک
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دـش و لزان  لیئربج  دوش  تدابع  زامن و  هدامآ  ات  تساخرب  هک  یماگنه  درک ، راطفا  یتشهب  یناحور و  ياهاذـغ  نآ  اـب  ادـخ  لوسر 
هک هدومن  هدارا  دنوادخ  اریز  نک ، تکرح  هجیدخ  هناخ  يوس  هب  رذـگب و  یبحتـسم  زامن  زا  بشما  یمارگ ! لوسر  يا  درک : ضرع 

.دنیرفایب يا  هزیکاپ  دنزرف  وت  بلص  زا 

هتسب و ار  هناخ  ِرد  لومعم  قبط  بش  نآ  رد  دیوگ : یم  هجیدخ  دش ، هجیدخ  هناخ  راپسهر  باتش  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دش دنلب  رد  ندیبوک  يادص  ناهگان  مدرک ، یم  تحارتسا  مرتسب  رد 

هیلع هللا  یلصربمغیپ  نیشنلد  گنهآ  دبوکب !؟ ار  هناخ  نیا  ِرد  تسین  راوازس  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  زج  هک  تسیک  متفگ :
دیشکن یلوط  دش ، هناخ  دراو  هداشگ  يور  اب  مدرک ، زاب  ار  رد  ناباتـش  .متـسه  دمحم  نک ، زاب  ار  رد  دومرف : دیـسر ، مشوگ  هب  هلآو 

(1) .دش لقتنم  ردام  محر  هب  ردپ  بلص  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  رون  هک 

يا همقل  اب  وا  نایعیش  دهاوخ  یمن  دراذگ ، یم  ملاع  هب  مدق  یهلا  تافیرشت  هنوگ  نیا  اب  تسا و  تراهط  روحم  دوخ  هک  یسک  يرآ 
رگا دراد  دوجو  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مهـس  هتفرگ و  ّقلعت  نآ  هب  سمخ  هک  یلام  دیآ  مهارف  نانآ  شیادیپ  تامدقم  مارح 

.دراذگ یم  ناسنا  کی  ناور  حور و  رد  ءوس  ریثأت  هک  دوش  یم  یمارح  همقل  نامه  دوشن ، هداد  قح  بحاص  هب 
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اهیلعارهز شرـسمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  .دـیاین  شیپ  تخـس  طیارـش  نآ  رد  نایعیـش  يارب  یلکـشم  نینچ  هـکنیا  يارب 
(1) .دنوش هزیکاپ  ات  نک  لالح  نایعیش  رب  ار  دوخ  قح  درک  داهنشیپ  مالسلا 

دایز نانچ  نآ  متـس  ملظ و  هک  تسا  ینامز  هرود و  هب  طوبرم  نایعیـش ، يارب  قح  نیا  ندومن  لـالح  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  هتبلا 
دیسر ییاج  هب  راک  هکلب  دنشاب ، هتشادن  يزیچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ات  دنتفرگ  وا  زا  كدف  دننامه  ار  ترضح  قح  اهنت  هن  هک  دش 

هچ دنداد ، یم  رارق  بیقعت  تحت  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  هقالع  یتسود و  مرج  هب  ار  یمولظم  ياه  ناسنا  هک 
.دناسرب ناشتسد  هب  ار  نانآ  یلام  قح  یسک  هکنیا  هب  دسر 

رسمه زا  عورشم  یسنج  عّتمت  ( 2

هراشا

هک تسا  ضیح  لاح  رد  رسمه  هک  ینامز  دننام  هدیدرگ ، مارح  سدقم  عرـش  رد  عونمم و  اه  نامز  زا  یـضعب  رد  رـسمه  اب  یکیدزن 
تیب لـها  یتـسود  ّتبحم و  شیادـیپ  هنیمز  دـیدرگ ، دـقعنم  دـنزرف  هفطن  درک و  یکیدزن  شرـسمه  اـب  يدرم  یناـمز  نینچ  رد  رگا 

.دور یم  نیب  زا  كدوک  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

، هدـش دـقعنم  ضیح  لاـح  رد  وا  هفطن  هک  یـسک  دومرف : .متـسه  امـش  رادتـسود  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  یـصخش 
(2) .دش هتشک  هیواعم  باکر  رد  نیّفص  گنج  رد  تفر و  صخش  نیا  .دشاب  یمن  ام  رادتسود 
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« .هیواعم عم  لُتق  نیّفص  موی  ناک  اّملف  لجرلا  بهذف 
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وا دوجو  رد  تیب  لها  ادخ و  یتسود  هنیمز  دش ، هداز  انز  دنزرف  ادـخرب -  هانپ  دـیدرگ و -  دـقعنم  مارح  تروص  هب  هفطن  رگا  ًالوصا 
.دشچ یمن  ار  نانآ  یتسود  ّتبحم و  معط  دور و  یم  نیب  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) ُهابَأ ْنَُخت  َْمل  اهَّنِإَف  ِهِّمُِال ، َءاعُّدلا  ُِرثْکَْیلَف  ِِهْبلَق  یلَع  انِّبُح  َدَْرب  َدَجَو  ْنَم  »

« .تسا هدرکن  تنایخ  شردپ  هب  يردام  نینچ  هک  دنک  اعد  شردام  هب  دبای ، یم  ار  ام  ّتبحم  شبلق  رد  هک  یسک 

: هدمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  لیضف  زا  يرگید  تیاور  رد 

؛(2) ِهَدالِْولا ُبیِط  َلاق : ِمَعِّنلا ؟ ُلَّوَأ  ام  َكاِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق : َلاق : .ِمَعِّنلا  ِلَّوَأ  یلَع  َهَّللا  ِدَمْحَْیلَف  ِهِِدبَک  ِیف  انِّبُح  َدَْرب  َدَجَو  ْنَم  »

ترضح تسیچ ؟ تمعن  نیلّوا  دش : هدیسرپ  .دیوگ  ساپس  تمعن  نیلّوا  رب  ار  دنوادخ  هدرک ، کنخ  ار  وا  رگج  ام  ّتبحم  هک  یـسک 
« .تدالو یگزیکاپ  دومرف :

ندش رتسبمه  ادخ  مان  اب 

، اه یشوخ  اه و  مغ  رد  دشاب ، وا  دای  هب  دنک  یم  یعـس  ناسنا  لحارم ، مامت  رد  تفرگ ، لکـش  ادخ  اب  هطبار  ساسا  رب  یگدنز  یتقو 
، تورث انغ و  رد  یتسدگنت و  رقف و  رد 
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یم زاـمن  تعکر  ود  شجاودزا  يارب  هک  سک  نآ  دروآ ، یم  راـب  هب  ار  یبوخ  تارمث  يا  یگدـنز  نینچ  .یتـحار  اـه و  یتخـس  رد 
ّتبحم رذب  دناوت  یم  دنک ، یم  يراج  نابز  رب  ادخ  مان  ندش ، رتسبمه  ماگنه  دنک و  یم  بلط  هتسیاش  يرسمه  دنوادخ  زا  دناوخ و 

.دهد رارق  شدنزرف  بلق  رد  ار  یتسود  و 

؟ دور شیپ  هب  دیاب  هنوگچ  دنک ، جاودزا  دهاوخ  یم  امش  زا  یکی  یتقو  دومرف : ریصبوبا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.مناد یمن  امش ! يادف  هب  نم  داد : خساپ 

: دیوگب دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـیوگب و  ار  ادـخ  ساپـس  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  تفرگ  جاودزا  هب  میمـصت  یتقو  دومرف : ترـضح 
وا زا  هزیکاپ  دنزرف  هد و  رارق  وا  رد  تکرب  نک و  نم  بیـصن  هتـسیاش  هزیکاپ و  يرـسمه  ما ، هتفرگ  جاودزا  هب  میمـصت  نم  ادنوادخ !

.دشاب هتشادن  یبیصن  وا  رد  ناطیش  يداد ، نم  هب  يدنزرف  وا  زا  رگا  نک و  نم  بیصن 

شرـسمه هب  دهاوخ  یم  یتقو  درم  دومرف : ترـضح  دشاب ؟ هتـشاد  بیـصن  دنزرف  نآ  رد  ناطیـش  هک  دوش  یم  هنوگچ  مدرک : ضرع 
ار ادخ  مان  دوش و  رتسبمه  رگا  اما  .دوش و  یم  رود  ناطیـش  دربب ، ار  ادخ  مان  رگا  سپ  دنک ، یم  ادـیپ  روضح  ناطیـش  دوش ، کیدزن 

.تسا کیرش  هفطن  نآ  رد  ناطیش  دربن ،

(1) .ام هب  تبسن  ینمشد  یتسود و  هار  زا  دومرف : ترضح  هن ؟ ای  هدوب  کیرش  يا  هفطن  رد  ناطیش  هک  میمهفب  اجک  زا  مدرک : ضرع 
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رگا هتشادن و  یتکرش  وا  رد  ناطیش  ددرگ  یم  مولعم  تشاد ، بلق  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  یتسود و  یناسنا  رگا  يرآ 
.تسا هدومن  تکرش  هتشاد و  روضح  وا  شیادیپ  رد  ناطیش  هک  دنادب  تشاد ، لد  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ضغب  ینمشد و 

يرادراب نارود  رد  تبظاوم  ( 3

هراشا

نیمات ار  دوخ  ياه  يدـنمزاین  اجنآ  رد  زین  حور  دـسر ، یم  لامک  هب  دریگ و  یم  لکـش  ردام  محر  رد  ناسنا  مسج  هک  هنوگ  ناـمه 
ییاهاذـغ ندروخ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  دـنراد و  نارداـم  هب  ییاـه  هیـصوت  دـیآ  اـیند  هب  ملاـس  يدازون  هکنیا  يارب  ناکـشزپ  .دـنک  یم 

هیـصوت دنناسنا ، یقیقح  نایبرم  هک  مه  نید  يایلوا  یهلا و  ناروآ  مایپ  حور و  نابیبط  .دننک  یم  عنم  ییاهاذـغ  هب  تبـسن  و  بیغرت ،
.دنا هتشاد  دوخ  ناوریپ  هب  تبسن  يرادراب  نارود  رد  حور  تمالس  يارب  ییاه 

ردام مکش  رد  یتخبدب  یتخبشوخ و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  رادروخرب  تیمها  زا  يرادراب  نارود  ردق  نآ 

؛(1) ِهِّمُأ ِنَْطب  ِیف  َدِعَس  ْنَم  ُدیِعَّسلاَو  ِهِّمُأ  ِنَْطب  ِیف  َیِقَش  ْنَم  ُّیِقَّشلا  »

« .تسا دنمتداعس  ردام  مکش  رد  زین  تخبشوخ  ناسنا  تسا و  نینچ  ردام  مکش  رد  تخبدب  یقش و  ناسنا 
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زا هچب  .تسا  رثؤم  دنزرف  رد  لمح  مایا  مامت  رد  ردام  یلو  درادـن ، يریثأت  دـنزرف  یعیبط  تخاس  رد  رگید  هفطن ، داقعنا  زا  سپ  ردـپ 
یکاپ و ضرم ، تمالـس و  تهج ، نیمه  هب  دریگ ، یم  وا  زا  دراد  مزال  دوخ  تخاس  رد  هک  ار  يّداوم  مامت  دـنک و  یم  هیذـغت  رداـم 

.دراد میقتسم  رثا  نینج  رد  ردام ، ّتیمومسم  یتسم و  یکاپان ،

یم داجیا  اه  یـشوخان  نیا  هب  ءالتبا  يارب  يدـعاسم  ياه  هنیمز  شیوخ  نادـنزرف  رد  ناطرـس  لس و  هب  التبم  ناردام  هک  روط  ناـمه 
هب دوخ  ناکدوک  راکفا  رد  یبولطمان  ياه  هنیمز  زین  دنـسپان  تافـص  یقالخا و  تائیـس  یحور و  ياه  فارحنا  هب  هدولآ  نانز  دننک ،

.ددرگ یم  رهاظ  نادنزرف  رد  شموش  جیاتن  و  دنک ، یم  زورب  یقالخا  بویع  نآ  ًاجیردت  دنروآ و  یم  دوجو 

هک روط  نامه  تسا ، ردام  وضع  کی  دـننام  محر ، رد  هچب  اریز  دراذـگ ، یم  ریثأت  هچب  يور  ردام ، یناور  یمـسج و  تـالاح  ماـمت 
رد زین  ردام  تاساسحا  قالخا و  راکفا و  دراذـگ ، یم  رثا  هچب  يور  تسا  هدومن  هیذـغت  نآ  زا  هک  يداوم  ردام و  ینامـسج  تالاح 

تخـس يرادراب  مایا  رد  يردام  رگا  ًالثم  .دوش  یم  رثأـتم  رداـم  دوخ  زا  شیب  هچب  یهاـگ  دراذـگ و  یم  ریثأـت  دـنزرف  ناـج  مسج و 
دماشیپ نیا  زا  مکـش ، رد  هچب  یلو  تسا  هرهچ  گنر  یگدـیرپ  دوش ، یم  ادـیپ  یناور  تـالاح  نیا  زا  وا  ندـب  رد  هک  يرثا  دـسرتب ،

.دنیب یم  يرتدایز  همدص 

نامیا نینچمه  و  دنسپان ، تافص  هیلک  هصالخ  وا و  تاناجیه  اه و  یگتخورفارب  ردام ، ياه  یگتفـشآرب  ردام و  ياه  هصغ  اه و  مغ 
، يزرورهم افص و  ردام ، ياوقت  و 
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همه همه و  ردام ، یقالخا  يایاجـس  مامت  هجیتن ، رد  شیاه و  تماهـش  اه و  تعاجـش  سفن ، شمارآ  وا ، یتسود  عون  یهاوخریخ و 
.دنک یم  يزیر  یپ  محر  رد  ار  وا  یتخبدب  یتخبشوخ و  تسا و  راذگرثا  لفط  رد 

هب تبـسن  ار  دوخ  یتسود  دـنک و  یم  زاـین  زار و  دوخ  يادـخ  اـب  دریگ و  یم  وضو  دزیخ ، یم  رب  بش  یکیراـت  رد  هک  يرداـم  اـیآ 
؟ دراذگ یمن  رثا  دراد  محر  رد  هک  یلفط  رب  دیامن ، یم  راهظا  شقلاخ 

نانآ تبیـصم  رد  قشع  ّتبحم و  ساسا  رب  دـنک و  یم  تکرـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیـسح و  ماما  يازع  سلجم  رد  هک  يردام 
؟ دنک یمن  ریثأت  وا  لمح  رد  ساسحا  نیا  ایآ  دزیر ، یم  کشا 

نآرق ندـناوخ  اب  دـناوخ و  یم  ار  یهلا  تایآ  تقد  اب  دـهد و  یم  ارف  شوگ  ادـخ  مالک  ینامـسآ و  باتک  نآرق ، هب  هک  يردام  ایآ 
! تسا ریثأت  یب  دراد  محر  رد  هک  یلفط  رد  دنک  یم  يزرورهم  نابرهم  میحر و  دنوادخ  هب  تبسن 

نانخس دنک و  یم  زیهرپ  مارح  ياه  یندینـش  اه و  یندید  زا  دنک و  یم  بانتجا  مارح  ياذغ  ندروخ  زا  لمح  نارود  رد  هک  يردام 
!؟ تسین رثؤم  دنارذگ  یم  محر  رد  ار  دوخ  دشر  نارود  هک  يدنزرف  رد  ایآ  دوش  یمن  يراج  شنابز  رب  عرش  فالخ 

.تسا هدومن  ناسنا  تواقش  ای  یتخبشوخ  تداعس و  يارب  یهاگیاج  ار  ردام  مکش  هک  تساهنیا  همه 
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لماع دنراد و  دنزرف  تایحور  رد  ییازسب  ریثأت  ردام  ردپ و  هک  تسا  تسرد  هکنیا  نآ  و  تسا ، يرورض  مزال و  هتکن  کی  هب  هراشا 
هک ینادـنزرف  نامه  ینعی  دوش ، یمن  ناسنا  زا  يدازآ  بلـس  ربج و  بجوم  هجو  چـیه  هب  نکل  دراد ، لاـبند  هب  ار  راـثآ  نیا  تثارو ،

.دنشاب یم  رییغت  لباق  هدش  لقتنم  نانآ  هب  نیدلاو  زا  یفنم  ای  تبثم و  تایصوصخ  هتفرگ و  رارق  تثارو  لماع  ریثأت  تحت 

ریغ یمتح و  ِتشونرس  ناردام ، ناردپ و  ِدب  تایقلُخ  دنـسپان و  تافـص  مامت  رگا  دشاب ، رییغت  لباق  ریغ  یعطق و  اه  تثارو  همه  رگا 
سپ هک  تسور  نیا  زا  .دوب  دهاوخ  وغل  تسا  نانآ  ینامسآ  میلاعت  ایبنا و  هجوت  دروم  هک  تیبرت  هلئـسم  دشاب ، نادنزرف  فّلخت  لباق 
هدارا اب  زین  دریگ و  یم  رارق  یگدنز  حیحـص  ریـسم  رد  كدوک  نآ  ساسا  رب  هک  دسر  یم  تیبرت  هلحرم  هب  تبون  دنزرف ، تدالو  زا 
.دنک تکرح  هدراذگ  رثا  وا  ناور  حور و  رب  یجراخ  لماوع  هچنآ  فالخرب  یگدنز  رد  دناوت  یم  دریگ ، یم  ناسنا  هک  یمیمصت  و 

لماوع همه  یناوجون ، هلحرم  ات  هفطن  شیادـیپ  هلحرم  زا  هک  یناسنا  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  یمیمـصت  هدارا و  نینچ  یتخـس  هتبلا 
یلو .تسا  يراوشد  راک  دنک ، تکرح  اه  یبوخ  فرط  هب  دـهاوخب  لاح  دـنا ، هداد  قوس  اه  يدـب  هب  ار  وا  هریغ ، تیبرت و  تثارو و 

شاداـپ دریگ و  یم  رارق  ریدـقت  دروم  وا  تاـمحز  درک  نینچ  رگا  دوـش و  یمن  بلـس  وا  زا  راـیتخا  هدارا و  دـنک و  نینچ  دـناوت  یم 
دنا هداد  ماجنا  ار  نآ  یتحار  هب  هک  ینارگید  هب  لمع  نیمه  لـباقم  رد  هک  یـشاداپ  نآ  دـنک ، یم  بسک  دـنوادخ  فرط  زا  يرتشیب 

.دریگ یمن  ّقلعت 
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یکدوک يدازون و  نارود  ( 4

حیضوت

كاخ رد  هک  يرـصانع  اب  ات  دراد ، يرذـب  ره  نتفریذـپ  يارب  دایز  یگدامآ  هدـیدرگن و  تشک  نآ  رد  يزیچ  لاـح  هب  اـت  هک  ینیمز 
یهایگ نیلوا  ات  تسا  رظتنم  هتخیرن ، یهایگ  چـیه  ياپ  هب  ار  دوخ  تاناکما  لاح  هب  ات  هک  ینیمز  دزادرپب ، نآ  شرورپ  هب  دراد  دوجو 

.دیامن شفرصم  دراد  هک  ار  هچنآ  دروآ ، رد  نیمز  زا  رس  دهاوخ  یم  هک 

دراذـگ یمن  دوش و  یم  فلع  زا  رپ  نیمز  دـشاب  هزره  فلع  هارمه  رذـب ، رگا  دـهد و  یم  یبوخ  هرمث  دـشاب ، یبوـخ  رذـب  رگا  رذـب 
هک ییاذغ  نیلوا  هدینـشن ، هدیدن و  هدروخن و  يزیچ  ملاع  نیا  رد  لاح  هب  ات  هک  یکدوک  ناور  حور و  .دسرب  رمث  هب  رگید  ياهرذـب 

.دراد وا  رد  ییازسب  ریثأت  دنک  یم  هراظن  هک  ار  ییاهدروخرب  نیلوا  دونش و  یم  هک  یتاملک  نیلوا  دوش و  یم  هداد  وا  هب 

شرورپ يارب  كدوک  یگدامآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

؛(1) َکُُّبل َلِغَتْشَیَو  َُکْبلَق  وُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَدابَف  ُْهتَِلبَق ، یَش ٍء  ْنِم  اهِیف  یْقلأ  ام  ِهَِیلاْخلا  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْحلا  ُْبلَق  امَّنِإَو  »

.درورپ یم  دوخ  رد  دریذپ و  یم  یبوخ  هب  دوش  هدناشفا  نآ  رد  هک  یمخت  ره  تسا ، هایگ  رذب  زا  یلاخ  نیمز  دننام  سرون  هچب  بلق 
مدومن هدافتسا  وت  یکدوک  نارود  زا  زین  نم  سپ 
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« .دیامن لاغشا  ار  تلقع  نوگانوگ  بلاطم  دوش و  تخس  تریذپ  تیبرت  لد  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک ، مایق  وت  شرورپ  رد  دوز  یلیخ  و 

یحو بتکم  غارـس  هب  دشاب  یمن  راکـشآ  ام  رب  دراد  دوجو  اهنآ  رد  هک  يراثآ  تسا و  ناهنپ  ام  رب  فلتخم  يایـشا  ریثأت  هک  اجنآ  زا 
.میراپس یم  یحو  نادناخ  تاروتسد  هب  لد  هتفر ،

تارف بآ  اب  دازون  ماک 

بآ زا  وا  ماک  نتـشادرب  دنک  یم  مهارف  تدالو  زا  دعب  دازون  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ّتبحم و  هنیمز  هک  يزیچ  نیلوا 
.تسا تارف 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) تارُْفلا ِءآِمب  ْمُکَدالُوَأ  اوُکِّنَح  »

« .دیرادرب تارف  بآ  زا  ار  دوخ  نادنزرف  ماک 

: دومرف رگید  ییاج  رد  و 

؛(2) ِْتیَْبلا َلْهَأ  انَّبَحَأ  ّالِإ  ِتارُْفلا  ِءآِمب  ُکَّنَُحی  ًاَدَحَأ  ُّنُظَأ  ام  »

« .دراد یم  تسود  ار  نادناخ  ام  هکنآ  رگم  دشاب  هدش  هتشادرب  شماک  تارف  بآ  اب  هک  ار  یسک  منک  یمن  نامگ 
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دازون ندوب  ناما  رد  ینیسح و  تبرت 

یم همیب  ار  ناسنا  هک  یلماوع  زا  یکی  .دنتـسه  ناسنا  ندرب  ههاریب  هب  ندز و  هبرـض  ددص  رد  نیطایـش  نانمـشد و  تدالو ، ماگنه  زا 
ماک نتشادرب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ندروخ  دنویپ  ددرگ ، یم  ناسنا  دوجو  رد  فلتخم  لماوع  یفنم  ریثأت  عنام  دنک و 

.تسا دنویپ  نیا  شیادیپ  هنیمز  راوگرزب  نآ  تبرت  اب  دازون 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) ٌنامَأ ُهَّنِإَف  مالسلا ، هیلع  ِْنیَسُْحلا  َِهبُْرِتب  ْمُکَدالْوَأ  اوُکِّنَح  »

«، تسا ینمیا  هیام  اریز  دیرادرب ، مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  زا  ار  دوخ  نادنزرف  ماک 

! مالسلا مهیلعربمایپ  تیب  لها  زا  ییادج  زا  رتالاب  يرطخ  هچ  و 

نیا رد  هک  یحور  هک  تسا  دنمشزرا  یتقو  مسج ، شرورپ  وا و  هب  اه  نیماتیو  عاونا  ندناسر  ینامـسج و  رظن  زا  دازون  هب  یگدیـسر 
.دشاب هتشاد  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  لوسر و  ادخ و  اب  یفطاع  دنویپ  هتفرگ ، رارق  دبلاک 

لها یتسود  ّتبحم و  ياپ  هب  ار  شتاناکما  زا  يا  هرذ  دراد و  یمن  رب  بوبحم  هب  ندیـسر  يارب  یمدـق  شمـسج  بکرم  هک  یناـسنا 
ینادـنز هب  دوخ  رد  ار  وا  یتدـم  يارب  هدـیدرگ و  ناسنا  دـبلاک  سفق و  هک  تسا  یـشزرا  یب  داـمج  دزیر ، یمن  مالـسلا  مهیلع  تیب 

.تسا هدیشک 

دوخ یتسه  دراذگ و  ّتبحم  نادیم  هب  مدق  هنادنمتواخس  ادخ ، ناتـسود  ادخ و  یتسود  هار  رد  هک  تسا  دنمـشزرا  یتقو  يوق  مسج 
.دزیرب تسود  ياپ  هب  ار 
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ییادج اهنآ  زا  یکی  هک  دنک -  یم  دیدهت  ار  دازون  هک  یتارطخ  اب  دناوت  یم  يدازون ، زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  ییانـشآ 
.دیامن عفد  هدرک و  هلباقم  تسا -  تیب  لها  زا 

دازون رب  اهادص  ریثأت 

اه یندینـش  زا  یتشادرب  هچ  تسا ، سونأم  اه  یندـید  اب  رادـقم  هچ  تسا ، هدیـشوپ  اـم  رب  درذـگ  یم  تدـالو  زا  سپ  دازون  رب  هچنآ 
.دناد یمن  چیه  دیآ  یم  ایند  هب  یتقو  هک  يدازون  دراد ،

(1) ؛» َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهَِدْئفَألاَو  َراْصبَألاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَجَو  ًاْئیَش  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللاَو  »

رارق اه  لد  اه و  مشچ  شوگ و  امـش  يارب  .دیتسناد و  یمن  يزیچ  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناتناردام  مکـش  زا  ار  امـش  دـنوادخ  و 
.دینک يرازگساپس  هک  دشاب  داد ،

رد ییانـشآ  نیا  دوش و  انـشآ  ناـهجاب  ، هشیدـنا رکفو و  شوگ  مشچ و  قیرط  زا  اـت  هداد ، دازوـن  هب  ار  ملع  ییانـشآ و  رازبا  دـنوادخ 
.دریگ یم  ماجنا  تعرس  هب  یکدوک  نارود 

باّذج ینوزوم ، گنهآ  ره  زا  هچب  يارب  ردام  بلق  يادص  هدش ، مولعم  تایبرجت  رد  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  دازون  رب  اهادـص  ریثأت 
نیمه هب  .دوش  یم  مارآ  دونش  یم  ار  ردام  بلق  يادص  دریگ و  یم  رارق  ردام  هنیس  يور  شتروص  هک  یعقوم  .تسارت  نیـشنلد  رت و 

راون يور  ار  ردام  بلق  يادص  اه  هاگراوخریش  زا  یضعب  تهج 
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.دننک یم  شَمارآ  هلیسو  نیدب  هدرب و  ششوگ  کیدزن  ار  ادص  نیا  لفط ، هیرگ  یمارآان و  ماگنه  رد  دنا و  هدرک  طبض 

دازون شوگ  رد  ناذا  يادص  ریثأت 

ناطیـش زا  هلیـسو  نیدـب  اریز  دوـش ، هتفگ  هماـقا  شپچ  شوـگ  رد  ناذا و  دازوـن ، تسار  شوـگ  رد  هک  تسا  هدـمآ  مالـسا  نید  رد 
.دنام یم  ظوفحم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

(1)« .ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌهَمْصِع  اهِّنِإَف  يرُْسْیلا  ِِهنُذُأ  ِیف  ْمُِقْیلَو  ِهولَّصلا  ِناذَِأب  ینُْمْیلا  ِِهنُذُأ  ِیف  ْنِّذَُؤْیلَف  ٌدُولْوَم  َُهل  َِدلُو  ْنَم  »

.تسا زاس  تشونرس  وا  يارب  هدنیآ  رد  هک  ییاهزیچ  لوسر و  ادخ و  اب  ییانشآ  ینعی  دازون  طسوت  هماقا  ناذا و  ندینش 

هک یسک  نآ  یلو  دشابن ، راکـشآ  دوهـشم و  ظافلا  نیا  هب  تبـسن  لفط  یگدنریگ  دیاش  دنتـسه  وا  فارطا  رد  هک  ییاه  ناسنا  يارب 
.دوش هدراذگ  وا  رایتخا  رد  دیاب  دراد و  يونعم  يدام و  ياهزاین  هچ  دوجوم  نیا  هک  دناد  یم  هدیرفآ  ار  لفط 

هب زاس  تشونرس  ياهادص  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ردام  ردپ و  يزیر  همانرب  هک  رتهب  هچ  دراد  ییازسب  ریثأت  لفط  رب  ندینـش ، هک  لاح 
زا درادـب  تسود  هدـنیآ  رد  دـیاب  هکار  یناسک  هکنیا  و  دوش ، رارقرب  ّتبحم  یتسود و  یفطاع و  هطبار  هار  نیا  زا  دـسرب و  وا  شوگ 

.دوش انشآ  نانآ  مان  اب  نونکا  مه 
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بوبحم مان  ندینش 

، تسا دازون  يراذـگمان  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مسا  زا  هدافتـسا  ناکدوک ، رد  ّتبحم  شرورپ  يزاس و  هنیمز  ياـه  هار  زا  یکی 
یتسود تّدوم و  دیاب  هک  دسرب  ششوگ  هب  یمان  دننز  یم  ادص  ار  وا  یتقو  زور  هنابش  رد  ات  دشاب  هتـشاد  همطاف  مان  تسا ، رتخد  رگا 

نانآ هب  لد  هدـنیآ  رد  هک  دونـشب  ار  ییاه  مان  نینچ  اهنآ ، دـننام  یلع و  دـمحم و  مان  تسا ، رـسپ  رگا  دـهد و  شرورپ  بلق  رد  ار  وا 
.دراپس

هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تمدخ  يدرم  .دنک  باختنا  وا  يارب  وکین  یمان  هک  تسا  نیا  ردپ  رب  دنزرف  قوقح  زا  یکی 
(1)« .راذگب وا  رب  وکین  مان  :» دومرف ترضح  تسیچ ؟ نم  رب  مرسپ  نیا  قح  هَّللا ! لوسر  ای  درک : لاؤس  دیسر و 

ناطیش يرود  رب  مان  ریثأت 

یم داجیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  هب  تبسن  يا  هبذاج  نانچ  نآ  تسا و  دایز  ردق  نآ  لفط  ناور  حور و  رب  مان  ریثأت 
نوریب ناسنا  بلق  زا  ار  شلوسر  ادخ و  ّتبحم  هلیسو  ره  هب  دهاوخ  یم  هک  یناطیـش  دروآ ، یم  رد  اپ  زا  ار  هدنبیرف  ناطیـش  هک  دنک 

.درب

.یلع تفگ : تسیچ ؟ تا  هینک  دوـمرف : .دـمحم  تفگ : تـسیچ ؟ تماـن  دوـمرف : یلاـسدرخ  لـفط  هـب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  يزور 
دننامه دونـش ، یم  ار  یلع  دمحم و  مان  یتقو  ناطیـش  هک  یتسرد  هب  يدرک ، رارف  يدش و  رود  ناطیـش  زا  تدش  هب  دومرف : ترـضح 

(2) .ددرگ یم  اپ  رس  کباچ و  دونش  یم  ار  ام  نانمشد  مان  یتقو  دوش و  یم  بوذ  برُس 
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سدقم ياه  مان  هب  مارتحا 

.دـشاب یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  لوسر و  ادـخ و  ّتبحم  شرورپ  شزوـمآ و  ياـه  هار  زا  ندراذـگ  دازوـن  رب  سدـقم  ياـه  ماـن 
.دنراذگب مارتحا  شمان  رطاخ  هب  لفط  هب  تبسن  یتح  هدومن و  عضاوت  مارتحا و  مان ، نآ  لباقم  رد  نایفارطا  یتقو  ًاصوصخ 

، مدوب هدیـسرن  ترـضح  تمدخ  هک  دوب  زور  دنچ  یلو  متـشاد ، دمآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  یتدم  دیوگ : یم  یـصخش 
دشاب كرابم  دومرف : ترضح  .مدش  راد  دنزرف  مدرک : ضرع  مدیدن ؟ ار  وت  زور  دنچ  يدوب  اجک  دومرف : مدیسر ، شرضحم  هب  یتقو 

.مدراذگ دمحم  ار  وا  مان  مدرک : ضرع  يدراذگ ؟ هچ  ار  شمان  وت ، رب 

هب ناشتروص  دوب  کیدزن  هک  تفگ  دـمحم » دـمحم   » دومن و عضاوت  ردـق  نآ  دندینـش  ار  دـمحم  مان  یتقو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ادابم هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يادف  هب  نیمز  لها  مامت  هداوناخ و  مردام و  ردپ و  نادنزرف و  نم و  دومرف : سپس  .دسرب  نیمز 

ره دشاب  نآ  رد  دمحم  مان  نیمز  رد  هک  يا  هناخ  نادب ، .ییوگب  وا  هب  یتشز  نخـس  ای  ینزب و  ار  وا  ای  ینک  يدب  تدـنزرف  هب  تبـسن 
(1) .دوش یم  سیدقت  هناخ  نآ  زور 

بسانمان مسا  نداد  رییغت 

باختنا دوخ  دنزرف  يارب  بسانم  ریغ  یمان  ردام ، ردپ و  رگا  هک  دراد  شزرا  ردق  نآ  دـنزرف  رد  تیب  لها  یتسود  ّتبحم و  شرورپ 
.دنراذگب وا  رب  هدیدنسپ  یمان  هداد و  رییغت  ار  مان  دیاب  دنا  هدومن 
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رد مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  شدنزرف  هک  یلاح  رد  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  بوقعی  مان  هب  یـصخش 
ترضح تمدخ  دندش ، غراف  ترضح  هکنآ  زا  سپ  متسشن و  .دنتفگ  یم  نخس  وا  اب  هتسهآ  ینالوط  یتدم  ترـضح  دوب و  هراوهگ 

متفر .نک  مالس  دنتسه و  هراوهگ  رد  هک  مالسلا - امهیلعرفعج  نب  یسوم  ینعی  تدوخ -  يالوم  کیدزن  ورب  دومرف : ترضح  .متفر 
زورید هک  يرتخد  نامه  نک  ضوع  ار  ترتخد  مان  دومرف : سپس  دنداد ، ارم  مالس  باوج  حیـصف  ینابز  اب  ترـضح  مدرک ، مالـس  و 

.دراد یم  نمشد  دنوادخ  هک  تسا  یمان  نآ  يدرک ، يراذگمان  ار  وا 

نم هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدوب ، هدراذگ  ءاریمح  ار  وا  مان  هک  دوب  هداد  يرتخد  نم  هب  دنوادخ  هتـشذگ  زور  دیوگ : یم  بوقعی 
(1) .مدرک ضوع  ار  شمان  متفر و  دیوگ : یم  .نک  شوگ  وا  فرح  هب  دومرف :

ادخ ربمایپ  طسوت  لفط  مان  رییغت 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تخـسرس  نیفلاخم  زا  هک  نیکرـشم  زا  ینز  دـنا : هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تازجعم  رد 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  یتقو  ههاـم  ود  كدوک  دوب ، شـشوغآ  رد  وا  ههاـم  ود  كدوک  هک  یلاـح  رد  درک  روبع  ترـضح  رب  دوب  هلآو 

یعضو نینچ  ردام  هک  یلاح  رد  .ِهَّللا » ِْدبَع  َْنب  َدَّمَُحم  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » تفگ درک و  مالس  ترـضح  نآ  هب  دید  ار  هلآو 
.دشاب هتشاد  یهاگآ  ترضح  تلاسر  هب  شا  ههام  ود  كدوک  هک  دیدنسپ  یمن  ار 

ص:186

ص 126. ج 15 /  هعیشلا : لئاسو  . 153 - 1

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
http://www.ghaemiyeh.com


نم هب  نیمـالا  حور  مراـگدرورپ و  تفگ : متـسه ؟ ادـخ  لوـسر  نم  يدـیمهف  اـجک  زا  دیـسرپ : وا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
.تخومآ

.دنک یم  هاگن  امش  هب  هداتسیا و  امش  رس  يالاب  نآلا  تسا و  لیئربج  تفگ : تسیک ؟ نیمالا  حور  دومرف : ربمایپ 

هک یمان  ره  امـش  هَّللا ! لوسر  ای  متـسه ، رفاک  وا  هب  تبـسن  نم  يّزع و  تب  هدنب  يّزعلا ، دبع  تفگ : تسیچ ؟ تمان  دومرف : ترـضح 
.دیراذگب نم  رب  دیهاوخ  یم 

رد امـش  نارازگ  تمدخ  زا  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  نم  يارب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : .تسا  ادـخ  هدـنب  هَّللا ، دـبع  وت  مان  دومرف : ترـضح 
.مشاب تشهب 

سپـس .دزروب  رفک  وت  هب  هک  یـسک  تخبدـب  دروآ و  نامیا  وت  هب  هک  یـسک  تسا  دنمتداعـس  تفگ : لفط  .درک  اعد  وا  يارب  ربماـیپ 
(1) .داد ناج  دز و  دایرف 

راذگ ریثأت  ياهاضف  اه و  ناکم 

زا یتشادرب  ینعی  دریگ ، رارق  وا  تیبرت  هجوت و  دروم  ات  دـهد  یمن  صیخـشت  ار  يزیچ  كدوک  هک  دـشاب  نیا  رب  روصت  تسا  نکمم 
، دـنمهف یم  ار  يدایز  بلاطم  نانآ  .تسین  نینچ  هک  یلاـح  رد  تسا ، ناـسکی  وا  يارب  دـب  بوخ و  سلاـجم  درادـن و  دوخ  فارطا 

.دنرادن ار  نتفگ  نخس  نایب و  تردق  نکل 
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دارفا نانخس  مدیمهف ، یم  ار  اهزیچ  زا  يرایـسب  هک  مدوب  هدشن  هلاسکی  زونه  دومرف : یم  ینیدلا  ءاهب  هَّللا  تیآ  موحرم  هنازرف  فراع 
هیهت ییوراد  نم  يارب  دوب ، تحاران  مردام  متفر  یم  باوخ  هب  یتخـس  هب  یتدم  هک  نارود  نآ  رد  .مدرک  یم  ظفح  مدینـش و  یم  ار 
ندوب هزمدـب  یخلت و  رطاخ  هب  مدـش ، رازیب  نآ  زا  مدیـشون  هک  ار  نآ  ياه  هرطق  نیلوا  .منک  تحارتسا  هتفای و  شمارآ  مناوتب  ات  درک 

.مدروخ یمن  نآ  زا  تخاس  یمن  ما  هناکدوک  قاذم  هب  هک  نآ ،

لحم و ندیرب  نآ  نامرد  اهنت  هک  دش  داجیا  مندب  رد  لمد  هب  فورعم  نیکرچ  يا  هدغ  مدـش ، هلاسکی  هک  نیا  ات  تشذـگ  هام  دـنچ 
يالاب ار  وا  مدوب  هراوهگ  رد  نم  هک  لاح  نآ  رد  دوب ، رتکد  هب  فورعم  هک  دـندرک  ادـیپ  ار  یمناـخ  .دوب  هدـغ  نتـشادرب  ندز و  غیت 

.دندرک یم  تبحص  نم  نامرد  هرابرد  دندوب و  هداتسیا  مفارطا  رد  نز  نآ  نایفارطا و  مردام ، .دندروآ  مرس 

راک مسرتب و  هک  دـش  بجوم  اهنآ  تالمج  مهف  مدـش ، یم  هاگآ  ناـمرد  یگنوگچ  زا  مدـیمهف و  یم  ار  ناـنآ  نانخـس  اـه و  فرح 
نآ ياهراک  مامت  لاح  نآ  رد  .دـش  زاغآ  لمد  نتـشادرب  نانآ ، ناوارف  شالت  رایـسب و  یتحاران  اب  .میامن  تخـس  نانآ  رب  ار  هجلاـعم 

 . ...وا تامحز  رگید  لمد و  ندروآرد  ات  نوخ  نتخیر  رتشین و  ندز  زا  .مدیمهف  یم  مدید و  یم  ار  مناخ 

ار نآ  لها  مدیمهف و  یم  ار  ّرش  ریخ و  .مدرک  یم  ادیپ  نانآ  هب  یبلق  يا  هقالع  متشاد و  تسود  ار  تشرـس  وکین  تنیط و  كاپ  دارفا 
.متشاذگ یم  قرف  رگنایغط  رورش و  دارفا  راکوکین و  ّریخ و  ياه  ناسنا  نیب  هک  دوب  مایا  نامه  رد  .متخانش  یم 
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یم تسود  دـناوخ  یم  هضور  اـهنآ  رد  درک و  یم  هرادا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هضور  تاـسلج  هک  ار  مگرزبرداـم  ور  نیا  زا 
رد نیا  درب و  يا  هسلج  هب  دوخ  هارمه  ارم  يزور  .دـمآ  یم  مشوخ  وا  زا  مدرک و  یم  سح  ار  وا  ّتیناروـن  یبوـخ و  یکاـپ ، .متـشاد 

: رعـش زور  نآ  رد  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـالیم  نشج  سلجم  هسلج  نآ  .مدوب  هدیـسرن  یگلاـس  ود  هب  هک  دوب  یلاـح 
یم ار  تالمج  لاح ، نامه  رد  .دـنداد  یم  باوج  مگرزب  ردام  هارمه  هیقب  دـش و  هدـناوخ  دـمحا » دـمآ  ایند  هب  دّـمحم ، دـش  دـلوت  »

(1) .مراد ظفح  زا  ار  رعش  نیا  زور  نآ  زا  مدرب ، یم  تذل  مدیمهف و 

هتـشاد كدوک  ناور  حور و  رد  ریثأت  دـناوت  یم  ًامامت  حیحـصان ، ياهدروخرب  تشز ، نانخـس  مارح ، ياه  یقیـسوم  هانگ ، سلاـجم 
تمـصع و تیب  لـها  لوسر و  ادـخ و  زا  نخـس  اـجنآ  رد  تسا و  رکذ  سلجم  هک  میدرب  یـسلجم  رد  ار  كدوـک  رگا  لاـح  .دـشاب 

!؟ تسین نانآ  رد  راذگریثأت  ایآ  ددرگ ، یم  نایب  نانآ  لیاضف  دوش و  یم  هتفگ  مالسلا  مهیلع  تراهط 

دنهد فاوط  ار  وا  دنک و  تین  وا  ّیلو  دنناشوپب و  مارحا  وا  هب  هکم  رد  جح  مایا  رد  دـشاب  هزور  کی  ولو  لفط  هک  هدـمآ  تایاور  رد 
(2) .دنربب هورم  افص و  نیب  دنشارتب و  ار  شرس  دنهد و  ماجنا  وا  فرط  زا  ار  رگید  لامعا  و 
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« .هورملاو افصلا  نیبو  تیبلاب  هب  فوطت  نأ  هیراجلا 
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اه ناکم  نیا  هب  وا  ندربو  درادن  لفط  رد  يریثأت  سدقم  ياه  ناکم  ریاس  ینم و  تافرع و  هورم و  افص و  مارحلادجسم و  ياضف  ایآ 
.دشاب یم  ینید  روتسد  کی  هب  ندرک  لمع  ًافرص 

؛ میرگنب اهنآ  هب  گرزب  رظن  هب  میراذگب و  مارتحا  دوخ  لافطا  هب  دـیاب  ام  دومرف : یم  داّدـح  مشاه  دّیـس  جاح  موحرم  گرزب  فراع 
.میرادنپ یم  درخ  ار  ناشیا  ام  دنراد و  گرزب  حور  هک  اریز 

ادهشلادیس ترضح  مان  هک  يرادازع  لفاحم  هینیـسح و  رکذ و  لفاحم  ملع و  سلاجم  رد  یگهام  دنچ  ات  ار  دازون  هقادنق  دومرف : یم 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  حور  تیسوّدق  راکذَا و  داروَا و  مولع و  تسا و  سیطانغم  نوچمه  لفط  سفن  هک  ارچ  دنربب ، دوش  یم  هدرب 

.دنک یم  بذج  ار 

ار وا  هانگ  مرج و  نآ  دوش  هدرب  تیصعم  لحم  رد  رگا  یکدوک  نارود  رد  شحور  دنک و  یم  كاردا  یلو  درادن  نابز  هچرگ  لفط 
.دریگ یم  دوخ  هب  ار  افص  یکاپ و  نآ  دوش  هدرب  ملع  تدابع و  رکذ و  لحم  رد  رگا  دنک و  یم  هدولآ 

یم روط  نیا  قباـس  ءاـملع  .دـیهدب  رارق  دـنراد  هک  يرکذ  قاـتا  یناوخ ، هضور  قاـتا  راـنک  ار  دوخ  لاـفطا  امـش  دومرف : یم  ناـشیا 
تافـص زیارغ و  وزج  دـنام و  یم  تباث  وا  رد  رمع  رخآ  ات  دـیامن  یم  ذـخا  دوخ  هب  نامز  نیا  رد  لـفط  هک  ار  يراـثآ  اریز  دـندومن ؛
يانعم نیا  هچ  رگا  دنک  یم  بذـج  ار  يزیچ  ره  ینعی  تسا ، هضحم  تیلباق  نامز ، نیا  رد  هچب  سفن  هک  ارچ  ددرگ ، یم  يو  يرطف 

(1) .دننکن كاردا  مدرم  هماع  ار  ریطخ  ّرس  نیا  مهم و 

ص:190

ص 99. درجم : حور  باتک  . 157 - 1
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زاـمن تساوـخ  یم  یتـقو  بش  رخآ  کـچوک ، هن  دوـب و  گرزب  یلیخ  هن  هک  تشاد  یقاـتا  هناـخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
(1) .دناوخ یم  زامن  درب و  یم  قاتا  نآ  هب  ار  لاسدرخ  یکدوک  دوخ  هارمه  دناوخب 

یگراوخریش نارود  رد  يریذپ  ریثأت 

دهد یم  ریـش  وا  هـب  هـک  يا  هـیاد  اـی  رداـم و  زا  كدوـک  مـسج  نارود  نـیا  رد  .تـسا  كدوـک  دـشر  نارود  یگراوخریـش ، ناـمز 
.دوش یم  لقتنم  وا  هب  مه  یتشز  ییابیز و  یتح  هک  يریثأت  نانچ  نآ  دراد  يدایز  يریذپریثأت 

اریز زیهرپب ؛ هرهچدب  نانز  زا  دشاب و  هرهچ  شوخ  هک  نک  باختنا  تدنزرف  هب  یهدریـش  يارب  ار  ینز  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(2)« .دراذگ یم  ریثأت  دازون  رد  ریش 

دوخ یقالخا  تایصوصخ  دنناوت  یم  هیاد  ردام و  .تسین  رتمک  دشابن  مسج  زا  رتشیب  رگا  یگراوخریش ، نارود  رد  حور  يریذپریثأت 
باختنا هتسیاش  يرـسمه  دیاب  جاودزا  رد  هک  هنوگ  نامه  دنا ، هداد  روتـسد  نید  رد  اذل  دننک ؛ لقتنم  لفط  هب  نداد  ریـش  قیرط  زا  ار 

(3) .دهد رییغت  ار  لفط  تایحور  دناوت  یم  ندادریش  اریز  تسا ، مزال  باختنا  مه  ندادریش  عاضر و  رد  درک ،

ص:191

سیل هراد  یف  ًاتیب  ذـّختا  دـق  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک  لاـق : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  « ؛ ص 51 ج 41 /  راونالا : راـحب  . 158 - 1
« .یّلصیف تیبلا  کلذ  یلإ  هعم  بهذی  ّمث  هنم  مشتحی  ًاّیبص ال  هعم  ذخأ  لیّللا  رخآ  نم  یّلصی  نأ  دارأ  اذإ  ناکو  ریغصلاب ، الو  ریبکلاب 

ناسحلا نبلب  كدلول  عضرتسا  مالسلا : هیلعرفعجوبأ  یل  لاق  لاق : ناورم ، نب  دمحم  نع  « ؛ ص 188 ج 15 /  هعیشلا : لئاسو  . 159 - 2
« .يّدعی دق  نبللا  ّنإف  حئآبصلاو ، كاّیإو 

ّریغی عاضرلا  ّنإف  حاکنلل ، نوّریختامک  عاضرلل  اوّریخت  لوقی : ناک  مالـسلا  هیلعًاّیلع  ّنإ  « ؛ ص 188 ج 15 /  هعیشلا : لئاسو  . 160 - 3
« .عابطلا
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رد .دهد  یم  ریـش  وا  هب  هک  دشاب  يدازون  رد  ریثأت  یب  دناوت  یمن  دراد ، لکـشم  یقالخا  رظن  زا  ای  تسین و  لقاع  هک  يا  هیاد  ردام و 
راذـگریثأت دـهد  یم  ریـش  لـفط  هب  هک  ینز  ِتراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  یتسود  تسا ، نینچ  نیا  مه ، یتسود  ّتبحم و  عوضوم 

ریش ینارـصن  ای  يدوهی و  نز  رگا  تسا : هدش  لقن  یتیاور  رد  .مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  وا  ینمـشد  تسا  نینچمه  تسا و 
(1) .دراد تیب  لها  اب  ینمشد  هک  ینز  زا  تسا  رتهب  دهدب 

، داد شرورپ  ساسا  نیا  رب  ار  وا  درک و  لقتنم  لفط  هب  ار  ّتبحم  یتسود و  حور و  تراـهط  یکاـپ و  ناوت  یم  نداد  ریـش  هار  زا  رگا 
ریش دازون  هب  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  ربمایپ و  رب  دورد  تاولص و  ادخ و  مان  اب  هتفرگ و  وضو  ندادریـش  يارب  ردام  هک  رتهب  هچ  سپ 

یهدریـش نارود  رد  دـنک ، یم  هدـنز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  ار  ردام  ّتبحم  تاساسحا و  هک  ییاه  باتک  هعلاـطم  .دـهد 
.دهد یم  شیازفا  ار  نید  ءایلوا  اب  یبلق  طابترا  هک  ینانخس  ندینش  تسا  نینچمه  .تسا و  رثؤم 

، هدوبن ریثأت  یب  وا  رد  ردام  ریـش  هتفرگ  رارق  ملع  يالاب  هبترم  رد  ددرگ و  یم  تیب  لـها  هتفیـش  دوش و  یم  يراـصنا  خیـش  هک  یلفط 
.هدراذگ یم  شناهد  رد  ناتسپ  تراهط ، اب  هتفرگ و  یم  وضو  وا  هب  ندادریش  يارب  هک  يردام 

یم يداش  دنز و  یم  فک  مالـسا -  خیرات  راوگرزب  دیهـش  يرون  هَّللا  لضف  خیـش  موحرم  شردـپ -  ندز  راد  هب  ماگنه  رـسپ  رگا  و 
.تسا هدوب  راذگریثأت  وا  رد  هتشاد  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ینمشد  هک  يا  هیاد  ریش  اسب  هچ  دنک ،

ص:192

هیدوهیلا عاـضر  مالـسلا : هیلعدـمحم  نب  رفعج  یل  لاـق  لاـق : راـسی  نب  لیـضفلا  نع  « ؛ ص 187 ج 15 /  هعیـشلا : لـئاسو  . 161 - 1
« .هیبصانلا عاضر  نم  ریخ  هینارصنلاو 
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شردام زا  یتح  دروخن  ریـش  ینز  چـیه  زا  هک  هدـش  لقن  تسا  ّتبحم  یتسود و  رهظم  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  دروم  رد 
تشاذگ و مالسلا  هیلع  نیـسح  ناهد  رد  ار  ناشکرابم  تشگنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هکنیا  ات  .مالـسلا  اهیلع  يربک  هقیدص 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تشوگ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشوگ  هجیتن  رد  .تشادـن  يزاین  زور  هس  ود  ات  دـیکم و  یم  وا 
(1) .دییور

نیسح راثن  ار  شتّبحم  ادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  تشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هب  يدیدش  ّتبحم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، رس تشپ  یتسد  دراذگ و  وا  هناچ  ریز  تسد  کی  تفرگ  ار  شزیزع  نیـسح  درک ، زاب  ار  اه  تسد  هچوک  نایم  رد  يزور  .درک  یم 
ره دراد  یم  تسود  ادـخ  نیـسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  : » دومرف سپـس  دیـسوب ، دراذـگ و  شیاه  بل  رب  ار  اه  بل  هاـگ  نآ 

(2)« .درادب تسود  ار  نیسح  سک 

مالسلا هیلع  نیسح  قارف  رد  راوخریش  لفط  درک  هاگن  یتقو  اروشاع  زور  تسا ، ّتبحم  افص و  رهظم  هک  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یلو دـسوبب ، ار  وا  دـنک و  شراثن  ار  فطاوع  ات  تفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  تخـس  طیارـش  نآ  رد  دراد ، ّتبحم  هب  زاـین  تسا و  نـالان 

تشاد يردام  ریش  زا  ار  ردپ  هب  ّتبحم  هقالع و  مه  راوخریش  لفط   (3) .دیسر تداهش  هب  ردپ  شوغآ  رد  لفط  دادن و  هزاجا  نمشد 
.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  قشع  شدوجو  ياپ  ات  رس  هک 

ص:193

یثنا نم  الو  مالسلا  اهیلع  همطاف  نم  نیسحلا  عضری  مل  لاق : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  نع  « ؛ ص 198 ج 44 /  راونالا : راحب  . 162 - 1
مالسلا هیلع  نیسحلا  محل  تبنف  ثالثلاو ، نیمویلا  هیفکی  ام  اهنم  ّصمیف  هیف  یف  هماهبإ  عضیف  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هب  یتؤی  ناک 

« .هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  محل  نم 
، هیلإ یعد  ماعط  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنع  نم  جرخ  ّهنأ  يرماعلا  یلعی  نع  « ؛ ص 271 ج 43 /  راونالا : راحب  . 163 - 2

هّرم انهیهو  هّرم  انهیه  ّیبصلا  رفطف  هیدی  طسب  ّمث  موقلا ، مامأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لبقتـساف  نایبصلا ، عم  بعلی  نیـسحب  وه  اذإف 
: لاق ّمث  هّلبقو ، هیف  یلع  هاف  عضوو  هاـفق  تحت  يرخـألاو  هنقذ  تحت  هیدـی  يدـحا  لـعجف  هذـخأ ، یّتح  هکحاـضی  هَّللا  لوسر  لـعجو 

« .طابسألا نم  طبس  نیسح  ًانیسح ، ّبحأ  نم  هَّللا  ّبحأ  هنم ، انأو  یّنم  نیسح 
كّدـج ناـک  اذإ  موقلا  ءـآلؤهل  لـیو  لوقی : وهو  هّلبقی  لـعجف  اولاـق : هَّللا  دـبع  هنبا  اـعد  « ؛ ص 46 ج 45 /  راونـالا : راـحب  . 164 - 3

یّقلتف مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  رجح  یف  هحبذـف  مهـسب  يدـسألا  لـهاک  نب  هلمرح  هاـمر  ذإ  هرجح  یف  ّیبصلاو  مهمـصخ  یفطـصملا 
« .ءآمسلا یلإ  هب  یمر  ّمث  هّفک ، تألتما  یتح  همد  مالسلا  هیلع  نیسحلا 
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هب درک  عورش  دیسوب و  تشادرب ، ار  رهطم  رـس  داتفا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدیرب  رـس  هب  ردام  نیا  هاگن  یتقو  دایز  نبا  سلجم  رد 
، دـندز شندـب  رب  هزین  هک  ار  يا  هظحل  نآ  منک  یمن  شوـمارف  منک ، یمن  شوـمارف  ار  نیـسح  تقو  چـیه  نم  تفگ : ندرک و  هـیرگ 
: تفگ یم  تفرگن و  رارق  فقـس  ریز  دش  هنیدم  دراو  یتقو  .دـندراذگ  نیمز  يور  رب  نفک  نودـب  ار  شندـب  هک  منک  یمن  شومارف 

(1) .دنتشاذگ باتفآ  نایم  رد  ار  نیسح  ندب  هک  یلاح  رد  مشاب  هیاس  رد  هنوگچ 

ییانشآ قیرط  زا  تّبحم  شرورپ  شزومآ و  ( 5

حیضوت

یمدق دش ، انشآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  اب  رگا  كدوک  .تسا  ّتبحم  یتسود و  شیادیپ  ياه  هار  زا  یکی  ییانـشآ 
ییانشآ و يارب  نتـشادرب  مدق  دراد ، ردام  ردپ و  يرای  هب  زاین  كدوک  نداتفا  هار  هب  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هتـشادرب  یتسود  باب  رد 

ناشن وا  هب  هک  تسا  يزیچ  ندید  وا  هزیگنا  هاگ  هک  دهاوخ  یم  هزیگنا  لفط  نداتفا  هار  هب  رگا  .دبلط  یم  ار  نانآ  کمک  مه  یتسود 
هزیگنا نیا  دراد و  هزیگنا  هب  جاـیتحا  مه  یتـسود  ریـسم  رد  نداـتفا  هار  هب  دـنک ، یم  شـالت  نآ  هـب  ندیـسر  يارب  لـفط  دـنهد و  یم 

.تسا نابوخ  اب  ییانشآ 

راگدـیرفآ اب  ییانـشآ  ینعی  ُهَّللا ،» َِّالا  َهِلا  ـال   » وگب دـییوگب : وا  هب  هبترم  تفه  دـش  هلاـس  هس  یتقو  كدوک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ینعی ِهَّللا ،» ُلوُـسَرٌدَّمَُحم  : » دـیوگب اـت  دـییوگب  وا  هب  هبترم  تفه  تشذـگ ، وا  زا  زور  تسیب  هاـم و  تفه  هلاـس و  هـس  یتـقو  .یتـسه 

.یهلا ربمایپ  اب  ییانشآ 
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ربمایپ و اب  ییانـشآ  ینعی  ٍدَّمَُحم ،» ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  :» دیوگب هبترم  تفه  ات  دیزومایب  وا  هب  دیـسر  یگلاس  راهچ  هب  یتقو  و 
نآ لباقم  رد  عوضخ  ینعی  نک ، هدجـس  دییوگب : وا  هب  دـیهد و  رارق  هلبق  فرط  هب  ار  وا  یگلاس  جـنپ  رد  .مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها 

.دیزومایب وا  هب  ار  زامن  یگلاس  شش  رد  .يدش و  انشآ  وا  اب  هک  ییادخ 

تسد و نتـسش  نیا  .ناوخبزامن  دـییوگب  وا  هب  تسـش ، یتقو  .يوشب  ار  تیاـه  تسد  تروص و  دـییوگب : وا  هب  یگلاـس  تفه  رد  و 
.تسا نتفرگ  وضو  زا  ریغ  تروص 

.دینک ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  هب  راداو  ار  وا  دیهد و  دای  وا  هب  ار  نتفرگ  وضو  دیسر ، یگلاس  هن  هب  یتقو  و 

(1) .دریگ یم  تروص  یتسود  ّتبحم و  رب  نیرمت  دوش و  یم  هداد  ناشن  لاس  هن  لوط  رد  تسود  اب  ییانشآ  هار  هک  تسا  نینچ  نیا 

يرتشیب زاین  درذگب  نامز  هچ  ره  تسا و  یجیردت  یتسود  ّتبحم و  شیادیپ  ندش و  انـشآ  دش ، هدافتـسا  تیاور  زا  هک  هنوگ  نامه 
تسا تیاهن  یب  وا  تالامک  هک  یسک  هب  تبسن  دوخ  تفرعم  رب  دنک و  شالت  ناسنا  هچ  ره  رمع  رخآ  ات  و  دشاب ، یم  ییانشآ  نیا  هب 

.دوش یم  هدوزفا  زین  وا  یتسود  ّتبحم و  رب  دیازفیب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ِیکدوک  نارود  ياه  شزرا  لیاضف و  لقن 

تیباذـج دوش ، نایب  نانآ  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  یکدوک  نامز  ياه  یبوخ  زا  هچ  ره  كدوک ، تایحور  بساـنت  هب 
.ددرگ یم  داجیا  يرتشیب 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یکدوک 

هیلع بلطملا  دـبع  دوخ  ّدـج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا  زا  دـعب  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رداـم  دـسا  تنب  همطاـف 
.تفرگ هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرس  ومع  دراذگ و  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  هناخ  هب  مدق  دوب ، هداد  تسد  زا  ردپ  زا  سپ  مه  ار  مالسلا 

ام هناخ  رد  .دوب  هتفر  ایند  زا  مه  وا  ردام  اریز  دز ، یم  ادـص  رداـم  ناونع  هب  ارم  وا  مدرک و  یم  تمدـخ  وا  هب  نم  دـیوگ : یم  ناـشیا 
، دـندمآ یم  هناخ  هب  هک  یکدوک  لهچ  نایم  رد  .دـندمآ  یم  ام  هناخ  هب  امرخ  ندروخ  يارب  يدایز  ياـه  هچب  دوب و  اـمرخ  ناـتخرد 
هک دریگب  يا  هچب  تسد  زا  ار  ییاـمرخ  وا  هک  مدـیدن  مه  راـب  کـی  مدرک ، یم  هاـگن  ار  وا  نم  .تفر  یم  اـهنآ  ناـیم  رد  مه  ربماـیپ 

.دنتفرگ یم  روز  هب  رگیدکی  تسد  زا  ار  امرخ  رگید  ياه  هچب  یلو  .دوب  هتشادرب  نیمز  زا  ار  امرخ  رتدوز 

مامت دـندمآ و  اه  هچب  مرادرب ، امرخ  وا  يارب  هک  تفر  مدای  زور  کی  یلو  مدراذـگ ، یم  راـنک  وا  يارب  اـمرخ  يرادـقم  زور  ره  نم 
دمحم مدراذگ ، متروص  يور  رب  ار  متسد  مدیباوخ و  مدوب  هدز  تلاجخ  هک  یلاح  رد  نم  .دندروخ  دنتـشادرب و  نیمز  زا  ار  اهامرخ 

.درادرب هک  دوبن  نیمز  يور  ییامرخ  یلو  تفر  غاب  لخاد  هب  دش  رادیب  یتقو  دوب  باوخ  مه 

نییاپ امرخ  تخرد  دـنلب  ياه  هخاش  مدـید  مدرک ، تخرد  هب  هاگن  نم  .متـسه  هنـسرگ  نم  تفگ : درک و  هراشا  ییاـمرخ  تخرد  هب 
، مدرک بجعت  نم  .تفر  الاب  تخرد  ياه  هخاش  هرابود  دروخ ، تشادرب و  اهامرخ  زا  تساوخ  یم  هک  ردق  نآ  دمحم  دمآ و 
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زاب ار  برد  متفر  هلجع  اب  مدوخ  زور  نآ  یلو  نک  زاب  ار  برد  متفگ  یم  زینک  هب  هشیمه  دز ، ار  هناـخ  برد  بلاـطوبا  ، مرهوش یتقو 
يدـنزرف مه  وت  زا  تسادـخ و  ربمایپ  وا  تفگ : نم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا.متفگ  شیارب  ار  امرخ  تخرد  ناتـساد  مدرک و 

(1) .مدروآ ایند  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لاس  یس  زا  دعب  نم  .دوب و  دهاوخ  وا  ریزو  هک  دش  دهاوخ  دلوتم 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یکدوک  زا  یناتساد 

امهیلع نیسح  نسح و  هک  یلاح  رد  دندمآ و  ردپ  تدایع  يارب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دندش ، رامیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
ربمایپ هک  یلاح  رد  دنتسشن  رگید  فرط  نیسح  ربمایپ و  فرط  کی  نسح  .دندش  دراو  ربمایپ  لزنم  هب  دندوب  ترضح  هارمه  مالـسلا 

.دندشن رادیب  یلو  دنوش ، رادیب  ربمایپ  ات  دندز  یم  ربمایپ  ندب  هب  تسد  اب  دندوب  باوخ  رد 

نامه نیسح  دندرکن  لوبق  اهنآ  .دییایب  دندش  رادیب  ربمایپ  یتقو  دیورب  دنتسه ، باوخ  امـش  ّدج  دنتفگ : نانآ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.دندیباوخ پچ  يوزاب  يور  نسح  ربمایپ و  تسار  يوزاب  يور  اج 

باوخ زا  نیـسح  نسح و  .دـنتفر  دوخ  لزنم  هب  دنتـساخرب و  دـنا  هتفر  باوخ  هب  شناکدوک  دـندید  یتقو  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاـف 
.هتفر هناخ  هب  ناتردام  هک  داد  خساپ  وا  دنتفرگ  هشیاع  زا  ار  ردام  غارس  دندوب  باوخ  رد  ادخ  ربمایپ  زونه  دندش و  رادیب 
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تبحـص دنتفر و  یم  مه  اب  دـنتفرگ و  ار  رگیدـکی  تسد  کیرات ، دوب و  بش  دـنورب  هناخ  هب  ات  دـندمآ  نوریب  ربمایپ  لزنم  زا  ود  ره 
.دننک ادیپ  ار  هار  دوش و  حبص  ات  دندیباوخ  دننک ؟ هچ  دندرک ، مگ  ار  هار  هک  دندیسر  ییاج  هب  دندرک ، یم 

دنوادخ زا  دنداتـسیا و  دنتـسین ، اجنآ  دندید  یلو  دندمآ  ارهز  هناخ  هب  ناکدوک  غارـس  هب  دندش  رادیب  باوخ  زا  لزنم  رد  ادخ  ربمایپ 
هک يا  هطقن  نامه  هب  دندیـسر  ات  ناکدوک ، لابند  هب  دـندرک  تکرح  رون  وترپ  رد  دـش ، رادومن  نامـسآ  زا  يرون  دنتـساوخ ، کمک 
رب ناراب  هرطق  کی  یتح  دوب  هتـشاذگن  دنوادخ  یلو  دیراب  یم  دـیدش  ناراب  هک  یلاح  رد  دـندوب  هدـیباوخ  اجنآ  رد  نیـسح  نسح و 

.دزیرب اهنآ 

نخـس هب  عورـش  دید  ار  ادخ  ربمایپ  یتقو  تسا  ناکدوک  زا  يرادـهگن  تظافح و  لاح  رد  یبیجع  هفایق  اب  يرام  دـندید  ادـخ  ربمایپ 
.مداد لیوحت  ربمایپ  هب  ملاس  حیحص و  مدرک و  تظفاحم  ار  ربمایپ  نادنزرف  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وت  ایادخ  درک :

هب ات  ما  هدمآ  ما  هدرک  شومارف  ار  نآرق  زا  یتمسق  متسه  ّنج  هداتسرف  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
تظفاحم نم  امن و  تظفاحم  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف  ود  نیا  هک  مدینـش  ییادـن  ناهگان  مدیـسر  اـج  نیا  هب  هار  نیب  رد  دـیزومایب  نم 

.تفر تخومآ و  ربمایپ  زا  ار  نآرق  .مدومن 

هب دندومن و  راوس  دوخ  پچ  شود  رب  ار  نیسح  تسار و  شود  رب  ار  نسح  هک  یلاح  رد  دندرک  دنلب  ار  نیسح  نسح و  ادخ ، ربمایپ 
باحصا هار  نیب  رد  .دنداتفا  هار 
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لوبق ربمایپ  یلو  دوش ، مک  ربمایپ  تمحز  ات  دنریگ  دوخ  شود  رب  ار  ناکدوک  هک  دندرک  یم  اضاقت  ترـضح  زا  دندید  یم  ار  ربمایپ 
ربمایپ شود  رب  ار  دوخ  نادنزرف  یتقو  ترضح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دندیـسر  ات  دندومن  یم  اعد  نانآ  قح  رد  دندرک و  یمن 

.مروایب ات  دیهدب  نم  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هَّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دندید 

اب دومرف : نیـسح  هب  .مراد  تسود  مردـپ  شود  زا  رتشیب  ار  امـش  شود  هن  داد : خـساپ  يور !؟ یم  تردـپ  اـب  دومرف : نسح  هب  ربماـیپ 
تسود مردپ  شود  زا  رتشیب  ار  امـش  شود  تفگ ، نسح  مردارب  هک  میوگ  یم  ار  يزیچ  نامه  مه  نم  داد : خساپ  يور ؟ یم  تردپ 

.مراد

هدامآ امرخ  ناکدوک  يارب  همطاف  هک  یلاح  رد  دندش  هناخ  دراو  دندیسر  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ناشرتخد  هب  ات  دندمآ  ادخ  ربمایپ 
یتشُک مهاب  دـیوش  دـنلب  الاح  دومرف : ربمایپ  دـندوب ، لاحـشوخ  هک  یلاح  رد  دـندش  ریـس  دـندروخ و  اـمرخ  زا  ناـکدوک  .دوب  هدرک 

ادص همطاف  .نزب  نیمز  هب  ار  نیسح  نسح ! دیوگ : یم  ادخ  ربمایپ  شردپ  هک  دینش  یم  یلو  تفر  دوخ  راک  غارـس  هب  همطاف  .دیریگب 
لیئربج مرتخد  دومرف : ربمایپ  .دنزب  نیمز  تسا  رت  کچوک  هک  ار  نیـسح  ینک  یم  قیوشت  ار  وا  ایآ  تسا  رت  گرزب  نسح  ردپ ! دز :

هنیمز دشاب و  هتشاد  تیباذج  ناکدوک  يارب  دناوت  یم  لیبق  نیا  زا  ییاه  ناتساد   (1) .نزب نیمز  هب  ار  نسح  دیوگ : یم  نیسح  هب  مه 
.دروآ مهارف  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن  ار  نانآ  ّتبحم  یتسود و 
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ناکدوک هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هجوت  تّبحم و 

ماما .دنراد  نایملاع  راگدرورپ  اب  انـشآ  يدـیحوت و  یترطف  نانآ  اریز  تسا ، راگدرورپ  دزن  اهراک  نیرتهب  ناکدوک ، نتـشاد  تسود 
دنوادـخ تسیچ ؟ وت  دزن  لامعا  نیرت  شزرا  اب  درک : لاؤس  راگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 

دوخ تشهب  هب  مناریمب  ار  ناـنآ  رگا  ما و  هداد  رارق  مدـیحوت  رب  ار  ناـنآ  ترطف  نم  هک  یتسرد  هب  ناـکدوک ، نتـشاد  تسود  دومرف :
(1) .مرب یم 

.دنراد یم  اور  ناکدوک  هب  تبسن  ار  ّتبحم  نیرتالاب  تسادخ  یتسود  ياتسار  رد  نانآ  یتسود  هک  تراهط  تمصع و  تیب  لها 

: دومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

« .دینک محر  اهنآ  هب  دیرادب و  تسود  ار  ناکدوک  ؛(2)  ْمُهوُمَحْراَو َناْیبِّصلا  اوُّبِحَأ  »

یم ادـیپ  ناشدوجو  رد  یتسود  ّتبحم و  هنیمز  زین  نانآ  دنتـسه ، نید  ءاـیلوا  ّتبحم  هجوت و  دروم  ناـنآ  هک  دـننادب  ناـکدوک  یتقو 
بلج رد  دـناوت  یم  دـنا ، هتـشاد  اور  ّتبحم  ناکدوک  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادـخ و  ربمایپ  هک  يدراوم  لـقن  .دوش 

.دشاب هتشاد  يدایز  ریثأت  تیب  لها  هب  تبسن  نانآ  یتسود 

هب ترـضح  یتقو  ربمایپ ، رانک  دوب  یکدوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاـح  رد  دـندناوخ ، یم  زاـمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
.لح لح  تفگ : یم  داد و  یم  تکرح  ار  دوخ  ياهاپ  دش و  یم  راوس  راوگرزب  نآ  تشپ  رب  دمآ و  یم  نیسح  دنتفر  یم  هدجس 
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ماما تفر  یم  هدجـس  هب  هراـبود  .تشاذـگ  یم  دوخ  راـنک  تفرگ و  یم  ار  وا  دوش ، دـنلب  هدجـس  زا  تساوخ  یم  یتقو  ادـخ  ربماـیپ 
.لح لح  تفگ : یم  دش و  یم  راوس  ترضح  تشپ  رب  دمآ و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

ناکدوک اب  يا  هنوگ  هبامـش  تفگ : ربمایپ و  تمدخ  دمآ  دـید ، یم  ار  هرظنم  نیا  يدوهی  صخـش  کی  دـش ، مامت  شزامن  ترـضح 
یم محر  ناکدوک  هب  دیـشاب  هتـشاد  شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  رگا  امـش  دومرف : ترـضح  .مینک  یمن  نینچ  ام  هک  دـینک  یم  دروخرب 

(1) .دروآ نامیا  دید ، ناکدوک  هب  تبسن  ربمایپ  زا  ار  يدروخرب  نینچ  یتقو  يدوهی  درم  .دینک 

مالس نانآ  هب  رمع  رخآ  ات  دومرف : یم  دندرک و  یم  مالس  اهنآ  هب  دندید  یم  ار  اه  هچب  یتقو  هک  دوب  نیا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  شور 
(2) .دننک نینچ  مه  نارگید  نم  زا  دعب  ات  درک  مهاوخ 

كدوک هب  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تّبحم  هجوت و 

يزیچ نینچ  ام  دنتفگ : وا  هب  تسا ، هدنام  هایس  وا  ياهوم  زا  یشخب  طقف  هدش ، دیفس  شتروص  رس و  ياهوم  مامت  هک  تسا  یصخش 
.دشاب هدنام  هایس  تمسق  کی  طقف  هدش  دیفس  اهوم  همه  لاس  نس و  نیا  رد  هک  میا  هدیدن 
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مدـید تقو  کی  مدوب ، يزاب  لوغـشم  اه  هچب  اب  نم  یکدوک ، نارود  رد  .نم  يارب  تسا  يا  هرطاـخ  اـهوم ، یهایـس  نیا  داد : خـساپ 
دوخ مان  تسیچ ؟ تمسا  دومرف : دنداد و  ارم  مالس  باوج  ترضح  مدرک ، مالـس  ترـضح  هبو  متفر  ولج  دنک ، یم  روبع  ادخ  ربمایپ 

هک رس  يوم  تمسق  نیا  .دهد  رارق  وت  رد  ار  شتکرب  دنوادخ  دومرف : دندیـشک و  نم  رـس  رب  ار  ناشکرابم  تسد  ترـضح  متفگ ، ار 
(1) .تسا هدیدرگن  دیفس  اهوم  اذل  دندیشک ، نم  رس  رب  هک  تسا  ربمایپ  تسد  لحم  تسا  هایس 

كدوک هب  هجوت  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

یم دوب  شرهاوخ  هک  يرگید  هب  یکی  مدـید  ار  رتـخد  ود  مدوب ، فاوط  لوغـشم  هبعک  فارطا  ادـخ  هناـخ  رد  دـیوگ : یم  یـصخش 
یم مکح  تلادـع  ساسا  رب  اهتواضق  رد  درک و  یم  مکح  يواست  هب  مدرم  نیب  رد  دوب و  ربمایپ  یـصو  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  تفگ :

 . ...و دوب  مالسلا  اهیلع  همطاف  رسمه  هک  یسک  نامه  دومن ،

یسانش یم  ار  یلع  ایآ  مدیـسرپ : وا  زا  دراد ، تفرعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هنوگچ  یکدوک  نیا  هب  يرتخد  هک  مدرک  بجعت  نم 
یلع ماما  يرای  رد  نیفـص  گنج  رد  مردپ  .تسا  هداد  افـش  ارم  هک  یـسک  مسانـشن  هنوگچ  تفگ : ؟  ینک یم  دـیجمت  هنوگ  نیا  هک 

نم و مردام ، .درک  یـسرپلاوحا  مردام  زا  .دمآ  ام  هناخ  هب  يزور  ترـضح  نآ  میدش ، میتی  ام  هکنآ  زا  سپ  .دش  دیهـش  مالـسلا  هیلع 
: دناوخ ار  رعش  نیا  دیشک و  یهآ  داتفا ، نم  هب  ترضح  هاگن  نوچ  مدوب ، انیبان  نم  هک  یلاح  رد  دروآ  ترضح  دزن  ار  مرهاوخ 
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ِِهب ُْتئزُر  یَش ٍء  ْنِم  تهَّوَأت  ْنإ  ام 

رَغّصلا ِیف  لافطَْألل  ُتْهَّوََأت  امَک 

ُمُهلُفْکَی َناک  ْنَم  مهُدلاَو  َتامْدَق 

ِرَضَْحلاَو ِرافْسَْالا  ِیفَو  ِتاِبئآَّنلا  ِیف 

تالکشم رد  هک  ناشردپ  اریز  ما ، هتخوسلد  ریغص  كدوک  يارب  هک  هنوگ  نآ  تخوسن ، ملد  دمآ  مرـس  هب  هک  یبئاصم  زا  هاگ  چیه 
.تسا هتفر  ایند  زا  دومن ، یم  یتسرپرس  ار  نانآ  رضح  رفس و  رد  و 

رتش دـنگوس ، ادـخ  هب  هک  تسا  يردـق  هب  نآ  رون  دـش و  اـنیب  نم  مشچ  شتکرب  هب  دیـشک ، نم  مشچ  رب  ار  كراـبم  تسد  هاـگ  نآ 
(1) .تسا مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  تکرب  هب  اهنیا  همه  منیبب و  مناوت  یم  کیرات  بش  رد  ار  يرارف 

البرک رد  ناکدوک  هب  هجوت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

اب هلباقم  دوب ؛ هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ماما  هک  دوب  يدایز  لئاسم  دنتـشاد و  یتخـس  طیارـش  اروشاع  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نورد هب  گنج  نادیم  زا  نادیهـش  ندـب  ندروآ  اه ، هچب  اه و  نز  زا  تظفاحم  اه ، همیخ  تمـس  هب  نانآ  ذوفن  زا  يریگولج  نمـشد ،

دوخ ّتبحم  هجوت و  دروم  ار  نانآ  دـندوبن و  لفاغ  ناـکدوک  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـه ، یتخـس  تالکـشم و  نیا  همه  اـب  یلو  .همیخ 
هزاجا ترضح  دنگنجب ، نمشد  اب  دنورب و  گنج  نادیم  هب  هک  دنتفرگ  هزاجا  دندمآ و  مشاه  ینب  رمق  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  هتـشاد ،

: دومرف دوب ، ناکدوک  هب  نداد  هّجوت  نآ  دنتفگ و  مالسلا  هیلع  سابع  هب  ار  یبلطم  دندادن و 

؛ ِءآْملا َنِم  ًالِیلَق  ِلافْطَْألا  ِءآلؤِهل  ُْبلْطاَف  »

« .نک مهارف  بآ  یمک  رادقم  ناکدوک  يارب  ورب 
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مه مشاه  ینب  رمق  .دندوب  هدرک  بلج  ار  ماما  رظن  ناکدوک  همه ، نایم  رد  یلو  هنشت ، مه  اهنزو  دندوب  هنشت  ترضح  دوخ  هک  نیا  اب 
داش ار  ناکدوک  لد  بآ  ندروآ  اب  ات  تفرگ  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  مامت  تفر و  بآ  غارـس  هب  ناکدوک ، یگنـشت  هب  یگدیـسر  يارب 

رد دنتخادرپ و  نمـشد  اب  هلباقم  هب  بآ  ندروآ  يارب  ترـضح  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ات  دادن  يا  هزاجا  نینچ  نمـشد  یلو  دـیامن ،
ار سابع  درک و  زاب  ار  دوخ  شوغآ  تداهـش  هکنیا  ات  دیـسر ، شندب  هب  یناوارف  ياه  بیـسآ  دش و  عطق  ترـضح  تسد  ود  هار  نیا 

.تفرگ رب  رد 

دنتشاد تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یناکدوک  اب  ییانشآ  ( 6

مهیلعربماـیپ تیب  لـها  رادتـسود  هک  تسا  یناـکدوک  اـب  وا  ندومن  انـشآ  كدوک ، رد  یتسود  ّتبحم و  شیادـیپ  ياـه  هار  زا  یکی 
یناسک اب  طابترا  نیا  دنچ  ره  دهد ، شرورپ  كدوک  رد  ار  یتسود  دناوت  یم  يدارفا ، نینچ  اب  ندش  رارقرب  طابترا  .دنتـسه  مالـسلا 

دندروخرب یناکدوک  هب  دوخ  ریـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هدش : لقن  ًالثم  تسا ؛ هدمآ  نانآ  لاح  حرـش  ِخیرات  هک  دشاب 
دوخ يوناز  يور  سپس  دنداد ، رارق  ّتبحم  دروم  دندیـسوب و  ار  وا  دنتـسشن و  ناکدوک  زا  یکی  دزن  ترـضح  .دندرک  یم  يزاب  هک 

.دندناشن

نیا مدید  زور  کی  دومرف : دیداد ؟ رارق  دوخ  ّتبحم  هجوت و  دروم  ار  كدوک  نیا  ناکدوک  همه  نیب  رد  ارچ  دندیسرپ : ترـضح  زا 
هنوگ نیا  دلام و  یم  دوخ  ياه  مشچ  تروص و  هب  دراد و  یم  رب  ار  كاخ  وا  ياهاپ  ریز  زا  دنک و  یم  يزاب  نیسح  اب  كدوک 
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یم تسود  ار  وا  دراد ، یم  تسود  ار  نیـسح  هکنیا  رطاخ  هب  مه  نم  اذل  .دراد  یم  زاربا  نیـسح  هب  تبـسن  ار  دوخ  ّتبحم  یتسود و 
(1) .دوب دهاوخ  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  وا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  هنیآره  .مراد 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلیسو  هب  تالکشم  نتفر  نیب  زا  هب  كدوک  نداد  هجوت  ( 7

هراشا

دیکات ناکدوک  ندومن  داش  هب  تبـسن  هدش و  نانآ  ندومن  داش  نارگید و  تالکـشم  ندرک  فرطرب  هب  يدایز  هجوت  مالـسا  نید  رد 
.تسا هدیدرگ  يرتشیب 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

؛(2) َناْیبِّصلا َحَّرَف  ْنَم  ّالِإ  اُهلُخْدَی  ال  ِحرَْفلا » ُراَد   » اَهل ُلاُقی  ًاراد  ِهَّنَْجلا  ِیف  َّنِإ  »

« .دشاب هدرک  داش  ار  ناکدوک  هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  هناخ  نیا  دراو  سک  چیه  رورس ، هناخ  مان  هب  تسا  يا  هناخ  تشهب  رد 

راتفر دروخرب و  اب  هک  دـندوب  نینچ  یگدـنز  رد  دنتـسه ، اه  یبوخ  هب  لمع  يوگلا  هک  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 
.دندش یم  ناکدوک  يداش  رورس و  بجوم  دوخ 

نـس رد  نم  دیـسر و  تداهـش  هب  رایط  رفعج  مردپ  یتقو  دیوگ : یم  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  رـسمه  رفعج  نب  هَّللا  دـبع 
.روایب ار  رفعج  نادنزرف  دومرف : ءامسا  مردام  هب  دمآ و  ام  لزنم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  مدوب ، یکدوک 

ص:205

ص 242. ج 44 /  راونالا : راحب  . 175 - 1
ص 1291.  / ج 2 همکحلا : نازیم  . 176 - 2

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 221 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_205_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_205_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  ردپ  تداهش  ربخ  دش و  ام  هناخ  دراو  ربمایپ  .تسه  نم  نهذ  رد  هرطاخ  نآ  زونه  هک  درک  تفطالم  ام  هب  نانچ  نآ  ادخ  لوسر 
(1) .دومن یم  ّتبحم  مردارب  هب  دیشک و  یم  مرس  يور  رب  تسد  هک  یلاح  رد  مدرک  یم  هاگن  ناشیا  هب  نم  داد ، مردام 

تاـبتع هب  رفـس  یتـقو  راذـگب ، ناـیم  رد  تیب  لـها  اـب  يوش  لوبق  تاـناحتما  رد  یهاوخ  یم  رگا  هک  دوش  هداد  شزومآ  كدوـک  هب 
ماـگنه .ددرگ  فرطرب  عفر و  تلکـشم  اـت  نک  تساوـخرد  ماـما  زا  يور  یم  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  ربـق  راـنک  رد  تاـیلاع 

، كدوک يافـش  تساوخرد  يارب  تیب ، لها  هب  لسوت  سلجم  ندرک  اپرب  اب  .دوش  هداد  شزومآ  نانآ  هب  تیب  لها  هب  لسوت  يرامیب ،
هدش هدیـشک  وس  نآ  هب  دش ، ادیپ  نانآ  يارب  یتفرعم  تخانـش و  نینچ  یتقو  .دبای  شرورپ  كدوک  دوجو  رد  نانآ  یتسود  ّتبحم و 

.ددرگ یم  تیب  لها  یتسود  ّتبحم و  هاگیاج  نانآ  لد  و 

هنومن كدوک 

تأرج یسک  هک  دوب  یبسا  ترـضح ، لباقم  رد  يزور  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماما  یگدنز  رد 
.تخادنا یم  نیمز  رب  ار  وا  بسا  اریز  تشادن ، ندرک  تکرح  تأرج  دش  یم  راوس  رگا  دوش و  راوس  نآ  رب  درک  یمن 

بسا نیا  رب  راوس  نم  دیهد  یم  هزاجا  اقآ  درک : ضرع  ماما  هب  يا  هلاس  تفه  كدوک 
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راوس زا  لبق  نم  داد : خـساپ  هنوگچ ؟ دومرف : ترـضح  .هلب  درک : ضرع  ینک ؟ یم  نینچ  وت  دومرف : ترـضح  منک ؟ مار  ار  وا  موش و 
هبترم دص  تفگ : يا ؟ هداد  ماجنا  یلمع  هچ  دومرف : ترـضح  .درادن  يراک  نم  اب  هدش و  مارآ  بسا  هک  ما  هداد  ماجنا  يراک  ندش ،

.ما هدرک  هزات  مدوجو  رد  ار  تیب  لها  امش  یتسود  تیالو و  نم  هک  ما  هدنامهف  وا  هب  ما و  هداتسرف  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص 

زا كدوک  یتقو  .دش  هتـسخ  ناویح  هک  درب  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  بسا  نانچ  نآ  دـش و  راوس  وا  .وش  راوس  دومرف : ترـضح 
(1) .مهدب وت  هب  ات  هاوخب  نم  لاوما  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف : ترضح  دش ، هدایپ  بسا 

طوقس زا  كدوک  تاجن 

هب ار  دوخ  مارآ  مارآ  درک و  تکرح  كدوک  تفر ، شیاهراک  غارس  هب  دوب  ماب  تشپ  يور  رب  وا  ههام  شش  هچب  هک  یلاح  رد  ردام 
رارف وا  تسد  زا  كدوک  دیسرت  یم  دهد ، تاجن  دریگب و  ار  وا  دورب  تساوخ  دیمهف ، ردام  .تفرگ  رارق  هاگترپ  رد  دناسر و  ماب  بل 
دنلب ردام  دایرف  .دنتسناوتن  یلو  دتفین ، ات  دنریگب  ار  وا  نییاپ  زا  هک  دندراذگ  ینابدرن  دنتفر  .دنک  طوقس  نیمز  هب  دوش و  ترپ  دنک و 

.دیورب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  غارس  هب  دنتفگ  منک ؟ هچ  هک  درک  یم  هیرگ  شدنزرف  يارب  دش و 
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ترضح .تساوخ  کمک  شلفط  تاجن  يارب  ترـضح  زا  دز و  دایرف  داتفا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ردام  هاگن  ات  دندمآ ، ترـضح 
نآ هاـگن  یتقو  دروآ ، یکدوک  دـنتفر و  .دـیراذگب  ماـب  يور  رد  دـیروایب و  ار  وا  لـثم  یکدوک  دـیورب  دومرف : دیـشیدنا ، يا  هراـچ 

ار یلفط  ناج  هار  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفر و  كدوک  نآ  غارـس  هب  تشگرب و  مارآ  مارآ  داتفا ، شدوخ  لـثم  هب  كدوک 
(1) .داد تاجن 

یتسود تّبحم و  زا  تظافح 

یگدـنز رد  یلماوع  .تسا  مزال  زین  نآ  يرادـهگن  يارب  شـشوک  هکلب  تسین ، یفاـک  ّتبحم  یتسود و  شیادـیپ  يارب  شـالت  اـهنت 
عنام لماوع  نآ  ات  درک  شـشوک  دیاب  اذـل  ، دـنادرگ یم  رت  فیعـض  زور  هب  زور  درب و  یم  نیب  زا  ار  ّتبحم  هک  دوش  یم  ادـیپ  ناسنا 

.دوشن ّتبحم  شرتسگ 

يور هدایز  طارفا و 

هک مسج  دـننامه  .دریگ  رارق  شرایتخا  رد  يونعم  ياهزاین  دـیاب  تیفرظ ، نآ  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  ینیعم  تیفرظ  ياراد  یناـسنا  ره 
.دنک یم  ادیپ  ترفن  اذغ  نآ  هب  تبسن  دوش  هداد  رارق  شرایتخا  رد  اذغ  تیفرظ ، زا  شیب  رگا  دراد و  ینیعم  تیفرظ 
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.دـییامن كرت  ار  نآ  دـیتشادن ، لیامت  تقو  ره  دـیهد و  ماجنا  تبغر  لیم و  اب  ار  یتداـبع  ره  هک  دـنا  هتفگ  اـم  هب  ینید  گـنهرف  رد 
شخب رمث  یتقو  همه  همه و  يرادازع ، اعد ، ندناوخ  يراد ، هدنز  بش  نآرق ، ندناوخ  هفرـشم ، دـهاشم  ترایز  یبحتـسم ، ياهزامن 

هک درادـن  تبثم  رثا  اهنت  هن  دوش ، سفن  رب  لیمحت  دـشاب و  تبغر  لیم و  نودـب  هک  هاگ  نآ  دوش و  ماجنا  تبغر  لـیم و  اـب  هک  تسا 
.درب یم  نیب  زا  ار  شا  هقالع  دنک و  یم  هدزلد  روما  نیا  هب  تبسن  ار  وا  هدراذگ و  ناسنا  رد  زین  یفنم  ریثأت 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) َهَدابِْعلا ُمُکِسُْفنَأ  یلِإ  اوُهِرُْکت  «ال 

« .دییامنن لیمحت  دوخ  رب  یلیم  یب  راشف و  اب  ار  تدابع 

دیاب یلیم  یب  اب  یتح  هک  تسا  يرورـض  مزال و  مسج  يارب  اهاذـغ  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  هتبلا 
بلاـغ رد  روما  نیا  هک  دراد  ترورـض  حور ، تاـیح  يارب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نینچ  نیا  زین  يوـنعم  ياهاذـغ  دوـش ، هدروـخ 

.تسا هدش  یفرعم  ام  هب  تابجاو 

رگا دوش و  لمع  اهنآ  هب  دـیاب  ًاـمتح  هکلب  ددرگ ، كرت  دوبن  لـیامت  رگا  هک  دوش  یمن  هظحـالم  تبغر  لـیم و  بجاو ، تاداـبع  رد 
.دوش هدروآ  اج  هب  نآ  ياضق  دش  كَرت 

.تسا هدیدرگن  بجاو  سدقم  عرش  رد  هک  تسا  يروما  تابحتسم و  دروم  رد  يور ، هنایم  لادتعا و  ثحب 
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و  ) هد بیرف  تدابع  دروم  رد  ار  دوخ  سفن  تسا : هدمآ  دنا ، هتشون  ینادمه  ثراح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  يا  همان  رد 
هدافتـسا تسا  تبغر  طاشن و  ياراد  هک  ییاه  تصرف  زا  نک و  ارادم  سفن  اب  نک و  تدابع  هب  راداو  ار  نآ  اه ) سرت  اه و  هدـعو  اب 

: ددرگ ماجنا  شلحم  تقو و  رد  دیاب  ًامتح  هک  تابجاو  هب  تبسن  رگم  نک ،

اِهئآضَق ْنِم  َُّدبال  ُهَّنِإَف  ِهَضیِرَْفلا ، َنِم  َْکیَلَع  ًَابُوتْکَم  َناک  ام  َّالِإ  اهَطاِشنَو  اهَْوفَع  ْذُخَو  اهْرَهْقَت  الَو  اِهب  ْقفْراَو  ِهَدابِْعلا  ِیف  َکَسْفَن  ْعِداخَو  »
(1)« .اهِّلَحَم َْدنِع  اهِدُهاعَتَو 

، دورن نیب  زا  هدیدرگن و  مک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  هب  تبسن  شا  یتسود  ّتبحم و  هکنیا  يارب  كدوک  دروم  رد  و 
، ندوب موصعم  ناماما  ياه  مرح  رد  دجـسم و  رد  ینالوط  تدـم  .تسا  يرورـض  مزال و  وا  یحور  ناوتو  تیفرظ  هب  هجوتو  لادـتعا 

یم نیب  زا  ار  وا  ّتبحمو  هدرک  تبغر  یب  روما  نیا  هب  تبسن  ار  كدوک  ...و  هدننک  هتـسخ  ياه  يرادازع  اعد و  تاسلج  رد  تکرش 
.درب

نمشد تاغیلبت 

نونکا مه  دـنداد و  ماجنا  تدـم  زارد  رد  ار  يدایز  ياه  هماـنرب  ینید ، ناربهر  نید و  هب  قشع  ّتبحم و  ندرب  نیب  زا  يارب  نانمـشد 
.دنسرب دوخ  موش  دوصقم  هب  ات  دننک  یم  شالت  فلتخم  ياه  هویش  اب  زین 
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لماوع زا  ار  هاوخ  تلادـع  هزیکاپ و  ياه  ناسنا  دـنهد ، هولج  ابیز  ار  اه  یتشز  هداد و  هولج  تشز  ار  اـه  ییاـبیز  دـنهاوخ  یم  ناـنآ 
یلع نانمؤمریما  دننامه  ییاه  ناسنا  .دننک  یفرعم  هاوخ  تلادـع  تسودرـشب و  ار  ملاظ  رگ و  هلیح  ياه  ناسنا  طوقـس و  طاطحنا و 

.ّتبحماب هاوخریخ و  ار  هیواعم  دننامه  هفطاع و  رهم و  یب  ییاه  ناسنا  ار  مالسلا  هیلع 

هتشادرب نانآ  تشز  تروص  زا  باقن  ددرگ و  یفرعم  ناهاوخدب  یعقاو  هرهچ  هک  تسا  مزال  تاغیلبت ، هویـش  نیا  ندومن  یثنخ  يارب 
زا یلاخ  ملاع  نابوخ  هب  تبـسن  ار  اه  بلق  هک  دنـشاب  ددصرد  دنراد ، هدنبیرف  يرهاظ  هک  ییاهراک  ماجنا  اب  تسا  نکمم  نانآ  .دوش 

.دننادرگ هتسباو  دوخ  هب  هدومن و  ّتبحم  رهم و 

تّبحم یتسود و  ندرب  نیب  زا  يارب  ینیریش 

مالـسلا هیلع  یلع  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  .ناـنمؤمریما  ناگتفیـش  زاو  دوب  هرـصب  لـها  هک  تسا  ینارعاـش  زا  یلئود  دوسـالاوبا 
ییادـج وا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نیب  تفرگ  میمـصت  هیواـعم  .دوـمن  یم  ترـضح  راـثن  ار  دوـخ  تـّبحمو  فـطاوع  دز و  یم  ریـشمش 
يرادقم داتفا  اه  ینیریش  هب  شهاگن  یتقو  تشاد ، لاسدرخ  يرتخد  وا  .داتسرف  ینیریـش  اب  هارمه  دوسالاوبا ، يارب  ییایاده  دزادنیب ،

تـسا ّمس  ینیریـش  نیا  مرتخد ! تفگ : شرتخد  هب  دید ، ار  يا  هرظنم  نینچ  یتقو  ردپ  .دراذگ  دوخ  ناهد  لخادو  تشادرب  ار  نآ  زا 
.درب نوریب  ام  بلق  زا  ار  نانمؤمریما  ّتبحمو  یتسود  هلیسو  نیدب  دهاوخ  یم  وا  هداتسرف ، ام  يارب  هیواعم  هک 
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زا ار  یلع  ینیریش  نیا  اب  دهاوخ  یم  هیواعم  یتسار  هب  ایآ  تفگ : تسین ، يرگید  زیچ  بیرف  زج  ینیریـش  نیا  هک  دیمهف  یتقو  رتخد 
ایآ دنه ! دـنزرف  هیواعم  تفگ : تخیر و  نوریب  ار  نآ  درک و  شالت  دوب  هدروخ  ار  اه  ینیریـش  زا  يرادـقم  هکنیا  اب  دریگب ؟ نم  بلق 
نم يالوم  هک  یلاـح  رد  تسا ، نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  مرب ، یم  هاـنپ  ادـخ  هب  مشورفب ؟ وت  هب  ینارفعز  ینیریـش  نیا  اـب  ار  منید 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع 

َْدنِه نباَی  ِرَفْعَزُْملا  ِدْهَّشلِاب  َأ 

ًاَنیِدَو ًَاباسْحأ  َکیَلَع  ُعِیبَن 

اذه نوُکَی  َْفیَک  ِهَّللا  َذاعَم 

(1) انِینِمؤُْملاُریِمَأ انالوَمَو 

.تسین مک  دریگ ، یم  رارق  ناکدوک  رایتخا  رد  هریغو  لایرـس  اـه و  ملیف  اـه و  نتراـک  بلاـق  رد  هک  ینارفعز  ياـه  ینیریـش  هزورما 
زا همه  همه و  دـننک ، یم  باختنا  هک  ییاه  مانو  تروص  رـس و  شیارآ  تیفیک  نانآ و  سابل  عون  نانمـشد و  ياذـغ  ندرک  باذـج 
اب دـیاب  هک  تساجنیا  .دوش  یم  هدرب  راک  هب  نید  زا  ندومن  ادـج  نابوخ و  یتسود  ّتبحم و  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  تسا  ییاـه  هویش 

هدش يزاساج  ینارفعز  ياه  ینیریش  لخاد  هک  يرهز  دوش و  هدیشک  ریوصت  هب  كدوک  يارب  نانمشد  یعقاو  هرهچ  حیحـص ، شور 
.ددرگ راکشآ  نییبت و  نانآ  يارب 

تیفیک دشابن و  نانآ  دننامه  تروص ، رس و  حالصا  هویش  سابل و  عون  دوش ، زیهرپ  دننک  یم  غیلبت  نانمـشد  هک  ییاه  مان  باختنا  زا 
.دشاب ادز  ّتبحم  لماوع  هدنرب  نیب  زا  تاغیلبت و  هدننک  یثنخ  دناوت  یم  اهنیا  همه  .ددرگن  ماجنا  نانآ  زا  دیلقت  هب  ندرک  یگدنز 
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ادز تّبحم  لماوع  اروشاع و 

ناما ندروآ  داد ، ماجنا  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  ناتسود و  زا  یضعب  ندومن  ادج  يارب  نمشد  هک  ییاهراک  زا  یکی 
مهن زور  رهظ  زا  دـعب  دـندش ، یم  کـیدزن  گرم  هب  هظحل  هب  هظحل  دـندوب و  هتفرگ  رارق  هرـصاحم  رد  همه  هک  یلاـح  رد  .دوب  هماـن 
دوب نینبلا  ما  ناشردام  هک  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  نامثع  رفعج و  هَّللادبع و  سابع و  دمآ و  ماما  مایخ  یکیدزن  هب  رمش  مرحم 

.دز ادص 

نانآ ّتبحم  یتسود و  دنویپ  ناوت  یم  همان  ناما  اب  ایآ  .ما  هتفرگ  ناما  هَّللا  دیبع  زا  امش  يارب  تفگ : اهنآ  هب  رمش  دندمآ ، نوریب  اهنآ 
ادخ دنتفگ : مه  اب  همه  درک ، هدنمرش  شداهنشیپ  لباقم  رد  ار  وا  هک  دنداد  یخـساپ  درک ؟ عطق  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  ار 

(1) .دشاب هتشادن  ناما  نامربمایپ  رتخد  رسپ  میشاب و  هتشاد  ناما  ام  دنک ، تنعل  ار  وت  ناما  ار و  وت 
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حیضوت

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

؛ انِّوُدَع ْنِم  ْأّرَبَتَی  َْملو  انَتَّبَحَم  یعَّدا  ِنَم  َبِذَک 

دیوگ یم  غورد  ام ، ّتبحم  یتسود و  ياعدا  رد 

.دشابن رازیب  ام  نانمشدزا  هک  یسک 

58/27 راونالا : راحب 
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ینمشد ترفن و 

لـیم و يزیچ  هب  تبـسن  بلق  رد  یتـقو  .ینمـشد  تئارب و  رگید  يوس  ّتبحم و  یتـسود و  نآ  يوـس  کـی  دراد : وـس  ود  یمدآ  لد 
.ددرگ یم  لصاح  يرازیب  ترفن و  نآ  دّض  هب  تبسن  یعیبط  روط  هب  دوش ، یم  ادیپ  تبغر 

رگیدکی هک  يزیچ  ود  .دشاب  یم  عنتمم  لاحم و  ّدض ، ود  عامتجا  دننامه  دنتسه ، دض  مه  اب  هک  يزیچ  ود  هب  تبـسن  یتسود  ياعدا 
شا همزـال  اـهنآ  زا  یکی  هب  تبـسن  یتسود  تسا ، يرگید  دوجو  عناـم  یکی  دوجو  دـنرادن و  يراـگزاس  مه  اـب  دـننک و  یم  عفد  ار 

.دشاب یم  يرگید  زا  يرازیب 

یب دزرو ، یمن  غیرد  یکمک  چیه  زا  دراذگب و  وا  رایتخا  رد  ار  شا  یگدنز  هیامرـس  مامت  تسا  رـضاح  هک  یتسود  هب  تبـسن  ناسنا 
رضاح دراد و  هقالع  شدنزرف  هب  هک  يردام  .تسا  رّفنتم  رازیب و  زین  وا  نانمشد  زا  هکلب  دزرو ، یم  قشع  وا  هب  اهنت  هنو  هدوبن  توافت 
.تسا رازیب  نانآ  زا  هکلب  تسین ، توافت  یب  دـنزرو  یم  ینمـشد  شدـنزرف  هب  هک  یناـسک  هب  تبـسن  دورب ، وا  ياـپ  هب  يراـخ  تسین 

یم رطخ  هب  ار  وا  عفانم  هک  یناسک  هب  تبـسن  دروآ ، یم  تسد  هب  هار  نیا  زا  ار  دوخ  عفانمو  تسا  دوس  لاـبند  هب  هک  یبساـکو  رجاـت 
.دزرو یم  ینمشد  دنزادنا ،
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دناوت یم  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  یتسود  نآ  دـنک و  یم  بیقعت  ار  فدـه  کی  یگدـنز  رد  هک  یناسنا  ایآ 
.دیامنن ینمشد  تئارب و  راهظاو  هدوب  توافت  یب  ناشنانمشد  هب  تبسن 

.دبای یم  ار  نآ  دوخ  نادجو  رد  یناسنا  ره  هکلب  درادن ، لیلد  ناهرب و  هب  يزاینو  تسا  یهیدـب  نشور و  نانمـشد ، زا  تئارب  هلئـسم 
يرازیبو تئارب  .دنراد  عوضوم  نیا  رب  يدایز  دیکات  مالسلا  مهیلع  تراهطو  تمـصع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  تایآ  لاح  نیع  رد 

.دنرادن ار  شتیب  لهاو  لوسر  ادخ و  هب  ناسنا  ندش  کیدزن  ندید  مشچ  هک  ینانمشد  هب  تبسن 

دیوشن تسود  ادخ  نانمشد  اب 

هب  ) دیریگن رب  یتسود  هب  ار  ناتدوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرف : یم  هنحتمم  هروس  رد  دـنوادخ 
( هکم زا   ) ار امـش  ربمایپ  دـنرفاک و  هدـمآ  امـش  يارب  هک  یتقیقح  نآ  هب  ًاعطق  هکنآ  لاح  دـینک و  یتسود  راهظا  اـهنآ  اـب  هک  يروط )

.دیا هدروآ  نامیا  ناتراگدرورپ  ادخ و  هب  ارچ  هک  دننک  یم  نوریب 

َلوُسَّرلا َنوُجِرُْخی  ِّقَْحلا  َنِم  ْمُکَءآج  اِمب  اوُرَفَک  ْدَـقَو  ِهَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءآِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَـعَو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
(1)« ْمُکِّبَر ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  ْنَأ  ْمُکاَّیِإَو 

ادخ ریغ  هک  دنتفرگ  رارق  یموق  لباقم  رد  هک  یماگنه  دنک ، یم  یفرعم  وگلا  ناونع  هب  ار  شنارای  میهاربا و  ترضح  دنوادخ  سپس 
ام دنتفگ : نانآ  هب  دندیتسرپ  یم  ار 
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نامیا ادـخ  هب  طقف  هک  یتقو  ات  تسا  هدـش  رادـیاپ  یگـشیمه  هنیک  ینمـشد و  امـش  ام و  ناـیم  میرازیب و  امـش  نادوبعم  زا  امـش و  زا 
« .دیروآ

دننامه دارفا ، نیرت  کیدزن  زا  رگا  یتح  دشاب  هچ  ره  سک و  ره  دریذپ ، یمن  مه  ار  يزرم  ادخ ، نانمـشد  اب  ینمـشد  يارب  دنوادخ 
.دنک یم  یفن  ًاقلطم  ار  نانآ  اب  یتسودو  دنشاب  ناسنا  ردارب  ردپ و 

ُمُه َکـِئلوُأَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَـتَی  ْنَمَو  ِناـمیِإلا  یَلَع  َْرفُکلا  اوُّبَحَتْـسا  ِنِءا  َءآـِیلْوَأ  ْمُکَناوْـخاءَو  ْمُکَءآـبآ  اوُذِـخَّتَت  ـال  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
(1) ؛» َنوُِملاّظلا

زا سکره  دیریگن و  یتسود  هب  ار  نانآ  دـنهد  حـیجرت  نامیا  رب  ار  رفک  ناتناردارب  ناتناردـپ و  رگا  ! دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دنناراکمتس دننامه  نانآ  دریگب  یتسود  هب  ار  نانآ  امش  نایم 

نیغورد یتسود 

ماما هب  .تسا  نیغورد  ییاعدا  نانمـشد ، زا  يرازیبو  تئارب  نودب  یتسود  ياعدا  سپ  درادـن ، انعم  ینمـشد  نودـب  یتسود  هک  لاح 
: دومرف ترضح  .تسا  فیعض  امش  نانمـشد  هب  تبـسن  يرازیب  رد  یلو  دراد  یم  تسود  ار  امـش  ینالف  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  قداص 

(2) .دیوج یمن  يرازیب  ام  نانمشد  زا  دراد و  ار  ام  یتسود  ياعدا  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد 
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همه هیاـم  ریمخ  یتسود ، ّتبحم و  هک  اـجنآ  زا  .درادـن  تبثم  ریثأـت  یگدـنز  رد  ییاـعدا  نینچ  دـش ، نیغورد  یتسود  ياـعدا  یتقو 
.دروآ دهاوخن  راب  هب  ناسنا  يارب  تمحز  زج  دوش  هداد  ماجنا  هک  مه  يراک  ره  تسا ، یمدآ  لامعا 

: هداد ربخ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  مه  ناشیا  تسا و  هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  يارب  نیما  لیئربج  هک  تسا  يربخ  نیا 
تیالو یتسود و  تسین و  هتفریذپ  وت  لسن  زا  ناماما  وت و  یتسود  تیالو و  نودب  دنک  ادخ  یگدنب  لاس  رازه  يا  هدـنب  رگا  یلع ! ای 

، دهاوخن هک  ره  دریذپب و  دهاوخ ، یم  هک  ره  .دوش  یمن  هتفریذپ  تموصعم  نادنزرف  نانمـشد  تنانمـشد و  زا  يرازیب  نودـب  مه  وت 
.تسا هداد  نم  هب  نیما  لیئربج  هک  تسا  يربخ  نیا  .دریذپن 

نانمشد هب  تبسن  ینمشد  اب  یتسود ، شیامزآ 

لوبق مه  شلد  دناد  یمن  یلو  دیوگ  یم  یتسود  زا  نخـس  نابز  ددرگ ، یم  دـیدرت  راچد  یتسود  ّتبحم و  نتـشاد  رد  ناسنا  یهاگ 
ای دراد ، ینمشد  شتسود ، نانمشد  اب  ایآ  دنیبب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتسود ، ندومن  شیامزآ  ناحتما و  ياه  هار  زا  یکی  .هن  ای  دراد 

.ددنب یم  یتسود  نامیپ  مه  نانآ  اب  هن 

، ام یتسود  هارمه  رگا  دنک ، شیامزآ  ار  شلد  هن ، ای  دراد  تسود  ار  ام  ایآ  دنادب  دهاوخ  یم  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
نمـشد ناـنآ  اـب  لـیئاکیم  لـیئربج و  دـنوادخ و  میتـسین و  وا  زا  مـه  اـم  تـسین ، اـم  زا  وا  سپ  دراد  یم  تـسود  زین  ار  اـم  نانمـشد 

(1)« .دنتسه
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  ییاسانـش  اه  یتسود  اه ، ینمـشد  هار  زا  هتخانـش و  اه  ینمـشد  اه ، یتسود  قیرط  زا  يرآ 
.هتشاد تسود  ار  دنوادخ  درادب  نمشد  ار  يرفاک  یسک  رگا  تسا و  هتشاد  نمشد  ار  دنوادخ  درادب  تسود  ار  يرفاک  یـسک  رگا  »

(1)« .دشاب یم  ادخ  نمشد  ادخ ، نمشد  تسود  دومرف : سپس 

نانمشد زا  رازیب  رب  ادخ  دورد 

زاربا مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  نانمـشد  زا  ار  دوخ  يرازیب  ترفن و  هک  یـسک  رب  دـنوادخ  دورد 
.دراد شتمحر  زا  ار  نانآ  يرود  تساوخرد  دنوادخ  زا  هک  هنوگ  نامه  .دریگ  هلصاف  نانآ  زا  دوخ  نعل  اب  دراد و 

وت نک  هاگن  دومرف : نم  هب  ترـضح  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب  تفگ : دوب  انیبان  هفوک و  یلاها  زا  هک  مصاع  نب  یلع 
.دنتسشن نآ  يور  رب  ناماما  یهلا و  ناربمایپ  ایبنا و  زا  يرایسب  هک  يدراذگ  مدق  یشرف  يور  رب 

دوب لیام  یلیخ  لاح  نیع  رد  درادرب ، مدـق  شفک  نودـب  ياپ  اـب  هدیـشوپن و  شفک  رگید  تفرگ  میمـصت  یـشرف  نینچ  مارتحا  هب  وا 
.تشادن مشچ  هک  سوسفا  یلو  دنیبب  ار  شرف 

هاگ نآ  .ایب  کیدزن  دومرف : نم  هب  دندیمهف ، ارم  دارم  درذگ و  یم  هچ  نم  نهذ  رد  هک  دندش  هّجوتم  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : یم  وا 
.مدید ار  اه  مدق  راثآ  نآ  يور  رب  مدرک  هاگن  شرف  هب  مدش و  انیب  دندیشک ، نم  تروص  رب  ار  ناشکرابم  تسد 
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لوسر مدق  رثا  اجنیا  دشاب و  یم  ...و  حون  اجنیا  ثیش و  اجنیا  لیباه و  اجنیا  مالسلا و  هیلع  مدآ  نتـسشن  لحم  اجنیا  دومرف : ترـضح 
.تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  نانمؤمریما و  ادخ و 

تردق و نم  مدرک : ضرع  .مدیـسوب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تسد  متـساخرب و  سپـس  مدیـسوب ، متخادـنا و  راثآ  نآ  يور  هب  ار  مدوخ 
یم نعل  نانآ  هب  تبـسن  ییاهنت  رد  مرازیب و  امـش  نانمـشد  زا  مراد و  یم  تسود  ار  امـش  نکل  منک ، يرای  ار  امـش  هک  مرادـن  یناوت 

؟ دوب دهاوخ  نم  يارب  يا  هیامرس  دراد و  یشزرا  نم  يارب  ینمشد  یتسود و  نیا  ایآ  دینیب ؟ یم  هنوگچ  ارم  لاح  امش  متسرف ،

رد یلو  دشاب ، هتـشادن  ار  ام  ندومن  يرای  تردق  هک  یـسک  دـندرک : لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مردـپ  دومرف : ترـضح 
ار ام  نانمـشد  امـش ، زا  یکی  هک  یماگنه  دناسر و  یم  ناگتـشرف  مامت  هب  ار  وا  يادص  دـنوادخ  دتـسرف ، نعل  ام  نانمـشد  رب  ییاهنت 

.دنتسرف یم  تنعل  هدرکن  نعل  وا  هک  ام  نانمشد  زا  یناسک  هب  یتح  دنیامن و  یم  يرای  ار  وا  مه  ناگتشرف  دنک  تنعل 

ورف ار  تدورد  ایادخ ! دنیوگ : یم  هدومن و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دسر ، یم  ناگتشرف  هب  نانمشد  هب  تبسن  امش  تنعل  يادص  یتقو 
.دومن یم  يرای  رتشیب  تسناوت  یم  رگا  هتشادرب و  مدق  ناتسود  يرای  هار  رد  شناوت  رادقم  هب  هک  تا  هدنب  حور  رب  تسرف 

مدینش ار  امش  يادص  مدومن و  باجتسم  ما  هدنب  قح  رد  ار  امـش  ياعد  نم ! ناگتـشرف  : دوش یم  باطخ  هکئالم  هب  دنوادخ  فرط  زا 
(1) .مداد رارق  نابوخ  زا  ار  وا  هداتسرف و  دورد  رگید  ناکین  وا و  حور  رب  و 
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نتسج يرازیب  يارب  ایند  هب  تشگزاب  ياضاقت 

هتـسب ناسنا  رب  تشگزاب  هار  رگید  هک  دش  دهاوخ  تمادن  ترـسح و  بجوم  يزور  ترفن ، يرازیب و  ياج  هب  ادـخ  ریغ  هب  نداد  لد 
هن تشاد ، یگتسبلد  نانآ  هب  هک  ار  ینارگید  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  ییابیز  تمظع و  تردق و  مامت  دنیب  یم  ناسنا  هک  يزور  .هدش 

.دنراد ترفن  يرازیب و  مالعا  دوخ  نارادفرط  ناتسود و  هب  تبسن  هکلب  تسین  هتخاس  ناشتسد  زا  يراک  اهنت 

هب ام  شاک  يا  دنیوگ : یم  دننیب ، یم  ار  يا  هنحـص  نینچ  یتقو  دندوب ، هدرک  نانآ  راثن  ار  دوخ  ّتبحم  یتسود و  يرمع ، هک  یناسک 
یم نآرق  رد  نابرهمو  میحر  دـنوادخ  .میتسج  یم  يرازیب  تئارب و  میدوب  هداد  نانآ  هب  لد  هک  یناسک  هب  تبـسنو  میتشگ  یمرب  ایند 
اما دنراد ، یم  تسود  دنوادخ  نوچمه  ار  اهنآ  دننک و  یم  باختنا  دوخ  يارب  دـنوادخ  زا  ریغ  ییاهدوبعم  مدرم  زا  یـضعب  دـیامرف :

باذع هک  یماگنه  دندیزگرب ) ادخ  زا  ریغ  يدوبعم  و   ) دندرک متس  هک  اهنآ  تسا و  رتدیدش  ادخ  هب  ناشقشع  دنراد  نامیا  هک  نانآ 
ياهدوبعم هن   ) تسا دیدش  تازاجم  ياراد  وا  تسا و  ادخ  تسد  هب  تردق  مامت  هک  تسناد  دنهاوخ  دننک ، یم  هدهاشم  ار  دنوادخ 

(. دندیسرت یم  اهنآ  زا  هک  یلایخ 

ناشتـسد دننک و  یم  هدهاشم  ار  ادخ  رفیک  دنیوج و  یم  يّربت  دوخ  ناوریپ  زا  یناطیـشو ) یناسنا  ياهدوبعم   ) ناربهر ماگنه  نآ  رد 
يّربت نانآ  زا  ات  میتشگ  یمرب  ایند  هب  ام  رگید  راب  شاک  دنیوگ : یم  مه  ناوریپ  عقوم ) نیا  رد  و   ) .دوش یم  هاتوک  اج  همه  زا 
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ناشن اهنآ  هب  ییاز  ترسح  تروص  هب  ار  نانآ  لامعا  دنوادخ  نینچ  نیا  يرآ )  ) .دنتسج يّربت  ام  زا  زورما  اهنآ  هک  نانچ  نآ  مییوج 
.دش دنهاوخن  جراخ  شتآ  زا  زگره  دهد و  یم 

َباذَعلا َنْوَرَی  ْذِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی  َْولَو    ِ ِهَّلل ًاّبُح  ُّدَـشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًادادـْنَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو  »
َلاـقَو َبابْـسَألا ، ُمِِهب  ْتَعَّطَقَتَو  َباذَـعلا  اُوَأَرَو  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبـَت  ْذِإ  ِباذَـعلا ، ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنَأَو  ًاـعیِمَج    ِ ِهَّلل َهَّوـُقلا  َّنَأ 

(1) «. ِراّنلا َنِم  َنیِجِراِخب  ْمُه  امَو  ْمِْهیَلَع  ٍتارَسَح  ْمَُهلامْعَأ  ُهَّللا  ُمِهیُِری  َِکلذَک  اّنِم ، اوُؤَّرَبَت  امَک  ْمُْهنِم  َأَّرَبَتَنَف  ًهَّرَک  اَنل  َّنَأ  َْول  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا 

نانمشد زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترفن  يرازیب و 

.تسا مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نیرفن  رب  هاوگ  تسا ، ادخ  نانمشد  زا  يرازیب  ترفن و  یلجت  هک  اروشاع 

ناسنا اب  یتقو  تسا ، وا  تمحر  زا  ادخ  ناگدنب  ندومن  باریس  يوج  تسج و  رد  تسا و  دنوادخ  تفأر  تمحر و  رهظم  هک  یماما 
مالعا نانآ  هب  تبسن  ار  دوخ  راجزنا  ترفن و  دنهد ، ارف  شوگ  وا  نانخـس  هب  یتح  دنتـسین  رـضاح  رگید  هک  دوش  یم  ور  هب  ور  ییاه 

.دراد رود  هب  شتمحر  زا  اهنآ  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هدومن و 
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نینط ناشروپیش  لبط و  يادص  دش و  هتشارفارب  دعس  رمع  ياه  مچرپ  دندش و  هدامآ  ًالماک  هاپـس  ود  ره  هک  نآ  زا  سپ  اروشاع  زور 
شیوخ نایم  رد  يرتشگنا  هقلح  دننام  هتفرگ و  ارف  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ  رود  فرط  ره  زا  نمـشد  دـنکفا و 

.تفرگ رارق  نمشد  فوفص  ربارب  رد  هدمآ و  نوریب  شیوخ  رکشل  نایم  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دنتفرگ ،

رب ياو  دومرف : ترضح  .دندومن  یم  هلهله  ّبترمو  دنهد  ارف  شوگ  ترضح  نانخس  هب  دندوبن  رضاح  دندرک و  یم  ادص  ورـس  نانآ 
.دیونشب دناوخ  یم  ارف  تداعسو  دشر  هب  ار  امش  هک  مراتفگ  ات  دیهد  یمن  ارف  شوگ  ارچ  امش !

هب هک  هاگ  نآ  دـیدناوخ و  دوخ  يرای  هب  ار  ام  ناوارف  قایتشا  اب  امـش  مدرم ! يا  دـندومن : نخـس  هب  عورـش  ماما  هدـش و  تکاس  نانآ 
يا هنتف  شتآ  دیتفرگ و  راک  هب  ام  هیلع  رب  دوب  ام  دوخ  زا  هک  ار  ییاهریشمش  میتفاتـش ، امـش  يوس  هب  هداد و  تبثم  باوج  امـش  دایرف 

زا امـش  هک  هایـس  ناتیور  دـیتساخ ؟ اپ  هب  ناـتنایاوشیپ  هیلع  رب  نانمـشد و  تیاـمح  هب  دـیتخاس و  رو  هلعـش  دوب  هتخورفارب  نمـشد  هک 
.دیدومن دامتعا  اکتا و  شناوریپ  هیواعم و  نب  دیزی  هب  امش  .دیتسه  دساف  بازحا  ناگدنام  هت  زا  تّما و  ناشکرس 

نیا ار  دعس  رمع  نایرکشل  دنتـشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس ، نیا  زا  سپ  هاگ  نآ 
: دندومن نیرفن  نینچ 

نانآ رب  ار  یفقث  مالغ  تسرفب و  نانآ  رب  فسوی  ياه  لاـس  دـننام  یتخـس  ياـه  لاـس  نک و  عطق  ناـنآ  زا  ار  ناراـب  تارطق  ایادـخ !
ناشلتق هب  یلتق ، ره  لباقم  رد  دراذگن ، تازاجم  نودب  ناشنایم  رد  ار  یسک  دزاس و  ناشباریس  ّتلذ  خلت  هساک  اب  ات  نادرگ  طلسم 
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بیذـکت ار  ام  نانیا  هک  اریز  .دریگب  ار  مناوریپ  نادـناخ و  ماقتنا  نم و  ماـقتنا  ناـنآ  زا  دـنزب و  ار  ناـنآ  یبرـض ، لـباقم  رد  دـناسر و 
.دنتشادرب ام  يرای  زا  تسد  نمشد  لباقم  رد  دندومن و 

بـصغ ار  ام  قح  دـندومن و  ملظ  ام  رب  هک  ار  یناسک  ایادـخ ! میتسه ، وا  هریـشع  ماوقا و  نادـنزرف و  وت و  ربمایپ  تیب  لها  ام  اـهلاراب !
(1) .نادرگب لیلذ  دندرک 

یشیوخ موق و  هچ  دمحم  وت و  نایم  تفگ : دمآ و  ولج  هب  دینش ، ار  ماما  نیرفن  دوب و  نمـشد  فص  يولج  رد  هک  ثعـشا  نب  دمحم 
.نایامنب نم  رب  ار  وا  سردوز  ّتلذ  زورما  نیمه  ایادخ  دندومن : شنیرفن  دندید ، ار  وا  تجاجل  یتقو  ماما  دراد ؟ دوجو 

يا هشوگ  رد  تفرگ و  هلـصاف  مدق  دـنچ  رکـشل  فص  زا  تجاح  ياضق  يارب  دـعب  هظحل  دـنچ  وا  دـش و  باجتـسم  ترـضح  نیرفن 
(2) .دیدرگ كاله  دوب  فوشکم  شتروع  هک  یلاح  رد  دز و  ار  وا  یهایس  برقع  ماگنه  نیا  رد  تسشن و 

نمشد تکاله  مالسلا و  هیلع  ماما  نیرفن 

نایم رد  نیسح  ایآ  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  نارای  هب  دنلب  يادص  اب  دش ، کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همیخ  هب  یتقو  يرگید  درم 
رد مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یکی  درک ، رارکت  ار  شمالک  زین  موس  مود و  هبترم  يارب  .دادن  ار  وا  باوج  یـسک  تسا ؟ امش 

هچ تسا ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نیا  داد : خساپ  وا  هب  دومن  یم  هراشا  ترضح  هب  هک  یلاح 
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یم غورد  دومرف : وا  خساپ  رد  ترضح  شتآ ! هدژم  داب  وت  رب  راّنلاب ، رشبأ  تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  وا  یهاوخ ؟ یم 
نم تفگ : ؟ یتسه یسک  هچ  وت.مور  یم  تسا  عاطم  شنامرف  هک  ریذپ  تعافش  میرک و  هدنـشخب و  يادخ  يوس  هب  نم  اریز  ییوگ ،

.متسه هزوح  رسپ 

مالـسلا هیلع  ماـما  نیرفن  زا  وا  .شکب  شتآ  يوـس  هـب  ار  وا  ایادـخ ! دوـمن : نـیرفن  ار  وا  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هـب  تـسد  ماـما 
باکر رد  شیاپ  داتفا و  یلادوگ  هب  بسا  تشپ  زا  وا  درک و  تکرح  تعرس  هب  بسا  دز ، هنایزات  شیوخ  بسا  رب  دش و  كانمـشخ 

دیود دـندوب  هتخورفا  شتآ  نآ  رد  هک  یقدـنخ  يوس  هب  هرخالاب  .دز  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  وا  دومن و  مر  بسا  .درک  ریگ 
نایرج نیا  ندید  اب  ترـضح  .دش  راتفرگ  ایند  شتآ  هب  ترخآ  شتآ  زا  لبق  تخادنا و  شتآ  رد  ار  وا  ناج  همینو  هکت  هکت  ندـب  و 

(1) .دروآ ياج  هب  شنیرفن  تباجتسا  لباقم  رد  رکش  هدجس  داهن و  هدجس  هب  رس 

ینمشد ترفن و  شیادیپ  هار 

ینمشد ترفن و  ناگدننک  يدب  هب  تبسن  و  ّتبحم ، لیامت و  ناگدننک  یکین  هب  تبـسن  هک  هداد  رارق  يا  هنوگ  هب  ار  اه  لد  دنوادخ 
.دنک یم  ادیپ 

(2)« .اْهَیلِإ َءاسَأ  ْنَم  َضُْغبَو  اْهَیلِإ  َنَسْحَا  ْنَم  ِّبُح  یلَع  ِهِدابِع  َبُوُلق  َلَعَج  َهَّللا  َّنِا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  »
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نانآ متس  ملظ و  ینمشد و  اب  دنک و  ادیپ  تفرعم  تخانش و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  نانمشد  هب  تبسن  ناسنا  هچ  ره 
لوسر و ادخ و  ناسنا و  نیب  نتخادـنا  ییادـج  يارب  يراک  چـیه  زا  هک  ینمـشد  .دوش  یم  هدوزفا  وا  يرازیب  ترفن و  هب  دوش ، انـشآ 
زا ار  ناسنا  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  دوخ  تاناکما  مامت  دزرو و  یمن  عاـنتما  دنتـسه ، وا  یعقاو  ناتـسود  هک  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها 

نیرت كاـپ  هب  ار  ناـسنا  یگدادـلد  ندـید  مشچ  هک  ینمـشد  .دزاـس  مورحم  دـشاب  یم  تـسود  اـب  يراوـجمه  هـک  يدـبا  تداـعس 
.دراذگ یم  ارجا  هب  یقیقح  یتسود  طابترا  نیا  ندیرب  يارب  دیدج  يا  همانرب  هظحل  ره  درادن و  ملاع  نیا  رد  تادوجوم 

هچ رد  تیرـشب  زورما  دـندش  یمن  ناـنآ  هار  ّدـس  دـندوبن و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  یمارگ و  ربماـیپ  لـباقم  رد  نانمـشد  رگا 
ناـنیمطا و تشهب  دـش ، یم  هدیـشک  ریوـصت  هب  ناـنآ  يارب  اـیند  نیمه  رد  تـشهب  هـک  یطیارـش  رد  دـندرک ؟ یم  یگدـنز  یطیارش 

لباقم رد  یکیراـت  تملظ و  هدرپ  هک  نونکا  مه  یلو  یتسه ، قیاـقح  هب  تبـسن  شناد  یهاـگآ و  تشهب  تسود ، راـنک  رد  شمارآ 
رد هک  تسا  یناسک  نانمـشد و  ینمـشد  هجیتن  هدرک ، هطاحا  ار  وا  یمارآان  بارطـضا و  زا  یمنهج  هتفرگ و  رارق  تیرـشب  ناگدـید 

هلصاف تراهط  تمصع و  تیب  لها  مدرم و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  دندیـشک و  فص  لوسر  ادخ و  لباقم 
.دنتخاس مورحم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفرعم  ملع و  عبنم  زا  ندرب  هرهب  زا  ار  اه  ناسنا  دنتخادنا و 

ادخ ناتسود  ادخ و  زا  ار  اه  لد  هدنبیرف ، يایند  تشگ و  یم  هدوشگ  تفرعم  ياه  هچیرد  دوبن ، نابـصاغ  بصغ  ناملاظ و  ملظ  رگا 
تالکشم مامت  .دومن  یمن  ادج 
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لزنم رـس  هب  ناـسنا  دنتـساوخن  هک  تسا  یناـنآ  متـس  ملظ و  هدـییاز  ...و  یعاـمتجا  يدرف و  یگنهرفو ، يداـصتقا  يوـنعم ، يداـم و 
.دراذگ الاب  ملاع  هب  مدق  رای ، ندید  تسمرس  هدیشون و  تایح  بآ  زا  هدیسر و  تداعس 

دنزرف ندرک و  نیشن  هناخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  طقف  ملظ  دوبن ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  زا  ینیمز  هعطق  نتفرگ  اهنت  ملظ 
ندرک و عطق  ار  نابغاب  تسد  ملظ  دوب ، ناینامسآ  ناینیمز و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  یحو و  هناخ  رد  نتـسب  ملظ  دوبن ، نتـشک  ار  ربمایپ 

.دوب ناسنا  دوجو  تخرد  ندرک  رمث  یب 

نارود رد  ار  یگدنز  تایح و  معط  دنیبب و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ینیمز  ناسنا  هک  دوش  یم  ادیپ  یتقو  ناملاظ ، ملظ  هب  تبسن  یهاگآ 
یم یگدنز  يا  هدولآ  فیثک و  ياضف  هچ  رد  هتـشذگ  رد  هک  دمهف  یم  زور  نآ  .دشچب  مالـسلا  امهیلع  يدـهم  ارهز ، دـنزرف  روهظ 

.دش دهاوخ  خیرات  نارگمتس  راثن  تخانش ، یهاگآ و  ملع و  نارود  رد  رتشیب  هچ  ره  شترفن  ضغب و  هدرک و 

مزال و مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  رب  هدش  هتـشاد  اور  یحو  نادناخ  رب  هک  ییاه  متـس  ملظ و  هب  تبـسن  یهاگآ  يارب  شالت 
تبسن ترفن  ینمشد و  زا  نتساک  رما و  نیا  رد  یهاتوک  دشاب و  یم  ناهج  رسارس  رب  يولع  تموکح  ققحت  يارب  یماگ  يرورض و 

.دشاب یم  یحو  نادناخ  رب  متس  و  ناهج ، رب  ملظ  تموکح  هیاپ  ندرک  مکحم  نانمشد ، هب 
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: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

؛(1) ِِهب انَیلاو  اْمِیف  اْنَیِلا  یتَا  ْنَم  ُکیِرَش  َوُهَف  ِِهب  اْنبِکَر  امَو  انّقَح  ِباهِذَو  انِْملُظ  ْنِم  اْنَیلِإ  ِیتُأ  ام  َءوُس  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  »

نارگمتس متس  رد  وا  ددرگن ، علطم  هدیدرگ  عیاض  ام  زا  هک  یقوقح  دوشن و  هاگآ  هدش  هتشاد  اور  ام  رب  هک  ییاه  متـس  هب  هک  یـسک 
« .دوب دهاوخ  کیرش  ام  رب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  رد  ترفن  ضغب و  یّلجت 

رد دـیناوت  یم  امـش  تسا ، نم  بیقعت  رد  نمـشد  دومرف : ناـنآ  هب  يا  هبطخ  نمـض  دوخ  ناراـی  عـمج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.منام یم  نم  دیورب و  بش  یکیرات 

هبو درک  زاب  ار  لد  هرفس  تسوا ، نانمشد  هب  تبسن  ینمـشد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یتسود  زا  لامالام  شبلق  هک  هجـسوع  نب  ملـسم 
مروخ یمن  ناکت  میاج  زا  مسق ! ادخ  هب  هن  میراذگب ؟ اهنت  ار  وت  تّقح  يادا  زا  شیپ  میورب و  ایآ  داد : ناشن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يوس هب  گنس  مشاب ، هتشادن  حالس  رگا  موش و  یمن  ادج  وت  زا  مبوکب و  ار  نانآ  مریشمش  اب  منکشب و  نانآ  هنیس  رد  ار  ما  هزینرس  ات 

.مریمب وت  هارمه  ات  مزادنا  یم  نانآ 

دایرف تشذگ و  نآ  رب  رمـش  درک ، نشور  شتآ  دوب ، هدنک  اه  همیخ  تشپ  رد  هک  یقدـنخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هاگ  نآ 
! یتفر شتآ  غارس  هب  تمایق  زا  شیپ  رتدوز و  نیسح ! يا  دز :
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يا هرظنم  نینچ  یتقو  هجسوع  نب  ملسم  .شتآ  رد  لوخد  يارب  يرتراوازس  وت  نارچزب ! نز  رسپ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ماما یلو  دتسرفب ، وا  يوس  هب  ترفن  مشخ و  زا  يریت  تساوخ  دوش ، یم  هتـشاد  اور  متـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هنوگچ  هک  دید  ار 
.هدمآ شیپ  یتصرف  نآلا  نارگمتس ، ناگرزب  زا  تسا و  ادخ  نانمشد  زا  تسا و  قساف  وا  تفگ : ملسم  .دش  عنام  مالسلا  هیلع  نیـسح 

(1) .مشاب گنج  هدننک  زاغآ  هک  مرادن  تسود  نم  زادنین ، ریت  دومرف : ترضح 

ینمشد راهظا  اروشاع و  ترایز 

ملظ و اروشاع ، زور  رد  البرک  نیمزرـس  رد  دـیمهف  دـش و  انـشآ  نارگمتـس  متـس  ناملاظ و  ملظ  اب  ناسنا  یتقو  اروشاـع ، تراـیز  رد 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ارهز ، دنزرف  رب  ملظ  نیرتالاب  هدراذگ و  رثا  امـس  ضرا و  رد  نامز و  نیمز و  رد  هک  هدش  عقاو  یمتس 

، مولظم ملاظ و  هب  تبـسن  تخانـش  تفرعم و  نیا  اب  تسا و  ادخ  نوخ  هک  هدش  هتخیر  نیمز  هب  زور  نآ  رد  ینوخ  هدش و  هتـشاد  اور 
سپـس دهد ، رارق  شنادناخ  ربمایپ و  دننامه  ار  وا  گرم  یگدـنز و  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تفر ، الاب  ار  لامک  یلاعت و  نابدرن 

هبترم دص  .دتـسرف  یم  نعل  نانآ  رب  هبترم  دـص  دراد و  یم  زاربا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  هب  تبـسن  ار  دوخ  ترفنو  يرازیب 
هدـمآ دراو  نادـناخ  نیا  رب  هک  ییاه  متـس  اـه و  ملظ  هب  تبـسن  یهاـگآ  ساـسا  رب  هک  تسا  يرازیب  ترفن و  هناـشن  نداتـسرف ، نعل 

.تسا هتشگ  رادیدپ 
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هدرپ تشپ  رد  ّتیرشب  رب  نارگمتس  ادابم  ات  تسا  خیرات  هب  مولظم  ّتیمولظم  نداد  ناشن  ملاظ و  ملظ  ندومن  راکـشآ  نداتـسرف ، نعل 
.دزاس راومه  رگید  ینارگمتس  يارب  ار  هار  دراپس و  یشومارف  هب  ار  نانآ  متس  ملظ و  خیرات ، هتشگ و  یفخم  ینادانو  لهج 

ینمشد يّربت و  هنومن  سباع ،

دنوادخ تخانشو  تفرعم  يداو  رد  هک  سباع  .دنتـسه  خیرات  هشیمه  يارب  وگلا  هک  درک  یفرعم  تیرـشب  هب  ار  ییاه  ناسنا  اروشاع 
دنوادخ دیسر  یم  رفن  رازه  هب  نانآ  دادعت  رگا  : » دومرف شا  هلیبق  وا و  قح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  دوب  هدیسر  يّدح  هب 

درک و مالـس  دیـسر ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ادخ  زیزع  رـضحم  هب  یتقو  اروشاع  زور  دـش » یم  تدابع  یگتـسیاش  هب  لاعتم 
رگاو درادن  دوجو  میارب  وت  زا  رت  بوبحم  رتزیزع و  نم  دزن  یـسک  نیمز  يور  رد  مسق  ادـخ  هب  دیـشاب  نئمطم  هَّللادـبع ! ابا  ای  تفگ :

هک مهد  یم  تداهـش  وت ، رب  دورد  .مداد  یم  ماجنا  ًامتح  مناج ، زا  رتاهب  نارگ  يزیچ  اـب  منک ، عفد  وت  زا  ار  لـتق  ملظ و  متـسناوت  یم 
.مراوتسا تردپ  وت و  تیاده  رب  نم 

: دیوگ یم  نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی  تشادن ، ار  وا  هب  ندـش  کیدزن  تأرج  یـسک  شتعاجـش  رطاخ  هب  دـش ، نادـیم  دراو  هاگ  نآ 
.دورب وا  گنج  هب  امش  زا  یسک  ادابم  تسا ، بیبش  نبا  نیا  تسا ، ناریش  ریـش  نیا  مدرم ! يا  مدز : دایرف  .متخانـش  مدید ، ار  وا  یتقو 

؟ درادن دوجو  يدرم  ایآ  درادن ؟ دوجو  يدرم  ایآ  دز : دایرف  سباع  و 

ره زا  گنـس  باترپ  .دـینک  شناراب  گنـس  امـشرب ! ياو  دز : دایرف  دـید ، نینچ  یتقو  دعـس  رمع  .دور  هلباقم  هب  درکن  تأرج  یـسک 
.دش عورش  فرط 
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يراک نانآ  نانمـشد  هب  تبـسن  شترفن  و   ، مالـسلا مهیلع  یحو  نادناخ  نیـسح و  هب  تبـسن  شا  یتسود  ّتبحم و  زاربا  يارب  سباع 
هلمح نمـشد  فرط  هب  هاـگ  نآ  دروآ ، نوریب  شندـب  زا  هرز  تخادـنا و  شتـشپ  هب  ار  دوـخ  رپـس  دوـمن ، هدز  تهب  ار  همه  هک  درک 

.مرادرب هار  رس  زا  ار  دنتسه  تیاده  هار  ّدس  هک  یناسک  مزیخرب و  هلباقم  هب  تیرشب  نانمشد  اب  نادند  گنچ و  اب  مرضاح  ینعی.درک 

شرود دندش و  وا  هّجوتم  فارطا  زا  هک  نآ  ات  درک ، یم  لابند  ار  رفن  تسیود  زا  شیب  هک  مدید  ار  وا  مسق  ادخ  هب  دیوگ : یم  يوار 
دزن هکنیا  ات  دندوب ، وا  لتق  یعّدم  مادک  ره  هک  مدـید  رفن  دـنچ  تسد  رد  ار  وا  رـس  دـندیرب ، ار  شرـس  دنتـشک و  اروا  دـنتفرگ و  ار 

(1) .دیا هتشک  امش  همه  هتشکن ، رفن  کی  ار  نیا  دینکن ، ثحب  ّرج و  تفگ : وا  .دنتفر  دعسرمع 

لمع راتفر و  رد  ینمشد 

لد رد  هک  یعقاو  ینمشد  .دوش  هدیـشک  دیاب  زین  لمع  راتفگ و  هب  هکلب  تسین  یفاک  لد  رد  اهنت  نمـشد ، زا  نتفرگ  هلـصاف  تئارب و 
رییغت شلباقم  رد  ار  راتفر  ، هتفرگو سوبع  نمشد ، لباقم  رد  ار  ناسنا  هرهچ  دنک ، یم  تیارـس  زین  ناسنا  حراوج  اضعا و  هب  دراد ، اج 
یمن نمشد  هب  دوس  عفن و  ددرگ ، یمن  هدیشوپ  شمادنا  رب  نانمـشد  سابل  دور ، یمن  نییاپ  شیولگ  زا  نمـشد  ياذغ  عون  .دهد  یم 

ساسا رب  هک  تسا  یبلق  نامرف  اهنیا  مامت  دنک ، یمن  تیارس  وا  یگدنز  هب  نمشد  موسر  بادآ و  دناسر ،
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.دناشک یم  نمشد  لباقم  رد  یگدنز  تاکرح  مامت  هب  ار  دوخ  ینمشد  دهد و  یم  روتسد  حراوج  اضعا و  هب  دپط و  یم  ینمشد 

نمشد اب  ندشن  گنرمه 

سابل وگب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  داتـسرف : یحو  شناربمایپ  زا  يربمایپ  هب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  قداص 
نامه دوب ، دیهاوخ  نم  نمشد  مه  امش  هک  دیورن  ارم  نانمشد  شورو  هار  دینکن ، فرصم  ار  نانمشد  ياهاذغ  دیشوپن ، ارم  نانمـشد 

.دنتسه نانآ  هک  هنوگ 

ِیئادـْعَا َمِعاطَم  اوُمَعْطَت  الَو  ِیئادـْعَا  َساِبل  اوُِسْبَلت  ال  َنینِمْؤُْمِلل : ُْلق  ِِهئایْبنَا  ْنَم  ِِّیبَن  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَا  ُهَّنِا  : » َلاـق مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع 
(1)« .ِیئادْعَا ْمُه  امک  ِیئادْعَا  اُونوُکَتَف  ِیئادْعَا  َِکلاسَم  اوُُکلْسَت  الَو 

هب تبسن  يرازیب  ترفن و  مک  مک  ات  دنهاکب ، دوخ  هب  تبسن  ناناملسم  ینمشد  زا  هنوگچ  هک  دنناد  یم  دنتـسناد و  یم  نید  نانمـشد 
.دننک دوخ  گنرمه  ار  ناناملسم  جیردت  هب  ات  دنربب  نوریب  نانآ  لد  زا  ار  بناجا  رافک و 

ار دوخ  نابز  یتح  دنیامن و  اقلا  نانآ  هب  ار  دوخ  گنهرف  هجیتن  رد  موسر و  بادآ و  نکسم ، اذغ ، سابل ، عون  فلتخم ، ياه  هویش  اب 
دوخ هب  تبسن  نانآ  ترفن  ینمـشد و  ضغب و  زا  هار  نیا  زا  هدرک و  ذوفن  نانآ  یگدنز  فلتخم  يایاوز  رد  دنیامن و  لیمحت  نانآ  هب 

.دنهاکب
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ذوفن زا  هدومن و  يدنب  زرم  یگدنز  يایاوز  مامت  رد  دنا  هداد  روتسد  دوخ  ناوریپ  هب  يدماشیپ  نینچ  زا  يریگـشیپ  يارب  نید  يایلوا 
.دنیامن يریگولج  دوخ  نیب  رد  بناجا 

تلاخد ادخ ، هب  ندـش  کیدزن  يارب  تسا  یتدابع  هک  زامن  رد  یتح  دنـسانش ، یمن  يزرم  ّدـح و  دوش ، هداد  هزاجا  نانمـشد  هب  رگا 
هب دـنیامن ، یم  دراو  نآ  رد  نیطالـس  لـباقم  رد  مارتحا  ناونع  هب  تسا  ندراذـگ  تسد  يور  رب  تسد  هک  ار  دوخ  گـنهرف  هدرک و 

.دنراذگ یم  تسد  يور  تسد  دنناوخ  یم  زامن  نیملسم  یتقو  هک  يا  هنوگ 

لباـقم رد  هدرک ، دـیلقت  نارگید  هویـش  زا  دـیابن  ناناملـسم  تسا ، فلتخم  اـه  گـنهرف  رد  نارگید  لـباقم  رد  ندرازگ  مارتحا  هویش 
.دننک يوریپ  بناجا  مارتحا  هویش  زا  یتسه  قلاخ  دنوادخ و 

اهِیف ْثَبْعَت  الَو  ِْهیَلَع  َْتلَْبقَا  اَم  اْهنِم  ََکل  امَّنِاَف  َِکتولَـص  یلَع  لاـْبقْألِاب  َکـْیَلَعَف  ِهولَّصلا  َیِلا  َتْمَقَا  اذا  : » َلاـق مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع 
؛(1) ُسوُجَْملا َِکلذ  ُلَعْفَی  امَّنِاَف  ْرِّفَُکت  الَو  ...َْکیَدَِیب 

هتـشاد هجوت  هک  تسا  وت  لام  زامن  زا  رادقم  نآ  اریز  شاب ، هتـشاد  زامن  هب  هجوت  یناوخ  یم  زامن  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
« .دننک یم  لمع  هنوگ  نیا  سوجم  اریز  هدم  رارق  رگیدکی  يور  رب  ار  اهنآ  نکن و  يزاب  دوخ  ياه  تسد  اب  یشاب و 

ناماما ادـخ و  ربمایپ  هک  یتیفیک  نامه  اـب  هدراذـگ و  اـپ  نار  يور  رب  ار  اـه  تسد  فک  دـیاب  هداتـسیا ، زاـمن  لاـح  رد  یتقو  ناـسنا 
.دناوخب زامن  دنا  هدومرف  مالسلا  امهیلع  موصعم 
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دور و راـنک  یگدـنز  رد  ناـگناگیب  نانمـشد و  فـلتخم  ياـهوگلا  هک  دـسر  یم  لاـمک  هلحرم  هب  یتـقو  نانمـشد  هب  تبـسن  يّربـت 
کی اهنت  دروخن و  مشچ  هب  نمشد  زا  یگنر  یگدنز ، يایاوز  زا  یـشخب  چیه  رد  دیامن و  نییعت  ار  یگدنز  لکـش  يدوخ  ياهوگلا 
هدننک نییعت  دنتـسه  نید  يایلوا  دـنوادخ و  هک  یقیقح  تسود  اهنت  اهنت و  دوش ، هدـید  یگدـنز  رد  تسا  یهلا  گنر  نآ  هک  گنر 

.دنشاب یگدنز  لکش 

هّیقت طیارش  رد  ینمشد  ندرکن  راکشآ 

زاربا و هب  زاین  زین  ینمـشد  درکن ، افتکا  لد  ِیتسود  هب  بوبحم ، هب  تبـسن  دومن و  راکـشآ  دـیاب  ار  ّتبحم  یتسود و  هک  هنوگ  نامه 
هک تسا  یحالس  ینمـشد  زاربا  تسا ، ملاظ  ندومن  بوکرـس  نمـشد و  اب  هزرابم  یعون  ینمـشد  ترفن و  زاربا  .دراد  ندش  راکـشآ 

.دیامن جراخ  هنحص  زا  هدومن و  فیعض  ار  نمشد  دناوت  یم 

نکل .دـشاب  یم  لمع  رد  ینمـشد  نآ و  ندومن  رهاظ  نآ ، رگید  هلحرم  یلو  تسا ، لد  رد  ینمـشد  يرازیب ، يّربت و  زا  هلحرم  کـی 
.تسا هّیقت  عوضوم  نآ  تسا و  يرورض  مزال و  هتکن  کی  هب  هراشا 

هب شناتـسود  ای  صخـش و  دوخ  هکلب  دـناسر  یمن  یبیـسآ  نمـشد  هب  اهنت  هن  ینمـشد  راهظا  زاربا و  اب  دـنیب  یم  ناسنا  هک  ییاج  رد 
، یطیارـش نینچ  رد  .دوش  یم  مامت  ناسنا  ررـض  هب  هکلب  دهد ، یمن  رمث  اهنت  هن  هدش  فرـصم  تاناکما  دـنوش و  یم  هدیـشک  فعض 

.ددرگن راکشآ  دنامب و  لد  رد  دیاب  ینمشد 
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زا دنا و  هدرکن  ترفن  راهظا  زاربا و  نانمشد  لباقم  رد  دراوم  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ام ، نایاوشیپ  مینیب  یم  رگا 
همئا هاگره  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  دـهاش  .تسا و  هدوب  هّیقت  عوضوم  نآ  تهج  کی  دـندیزرو ، عاـنتما  ناـنآ  رب  نداتـسرف  نعل 

هب ار  دوخ  راجزنا  ترفن و  دـندوب ، اـه  يدوخ  اـهنت  دوبن و  اـجنآ  رد  ناـگناگیب  زا  يرثا  دـندید و  یم  ار  دوخ  فارطا  مالـسلا  مهیلع 
.دندناسر یم  روهظ  هلحرم 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

زا زیچ  چـیه  رد  دـنک  نینچ  سک  ره  دـننک و  باـختنا  دوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  نارفاـک  ناـنمؤم ، زا  ریغ  دـیابن  ناـمیا  اـب  دارفا  »
يرت مهم  ياه  فدـه  رطاخ  هب  دـیزیهرپب و  اهنآ  زا  هکنیا  رگم  تسا  هتـسسگ  راـگدرورپ  زا  یّلک  هب  وا  هطبار  ینعی  تسین ، دـنوادخ 

(1)« .تسا ادخ  يوس  هب  امش  تشگزاب  دراد و  یم  رذحرب  دوخ  ینامرفان  زا  ار  امش  دنوادخ  دینک و  هیقت 

یتسود زاربا  یتح  هدرکن و  ینمشد  نآ  دننام  دوخ و  ناج  ظفح  رطاخ  هب  رفاک  نمشد و  نامیا و  یب  دارفا  اب  ناناملـسم  درادن  یعنام 
رضاح لطاب  ندیبوک  قح و  تیوقت  ای  تفارش و  ظفح  رطاخ  هب  رت  یلاع  ياه  فده  رطاخ  هب  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  تسرد  .دنیامن 
فده هب  ندیـسر  نودب  ناسنا  تسا  زیاج  دـیوگب : دـناوت  یم  یلقاع  چـیه  ایآ  یلو  درذـگب ، هار  نیا  رد  زین  دوخ  زیزع  ناج  زا  تسا 

.دزادنا رطخ  هب  ار  ناج  یمهم 
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هدیاف هنوگ  چیه  هک  ینمـشد  راهظا  زا  تسا  رطخ  رد  وا  سومان  لام و  ای  ناج  هک  يدروم  رد  ناسنا  هداد  هزاجا  مالـسا  سدقم  نید 
.دنک افتکا  لد  رد  ینمشد  هب  هدومن و  يراددوخ  ًاتقوم  درادن ، يا 

یم وا  هب  هکلب  دزرون ، ینمـشد  نانآ  اب  دنتـساوخ  یم  وا  زا  اهنت  هن  ناتـسرپ  تب  تفرگ و  رارق  نانمـشد  لاگنچ  رد  یتقو  رـسای  رامع 
تمدخ هب  دنوادخ  سرت  زا  نانک  هیرگ  سپـس  درک و  نینچ  زین  رامع  دراد ، مالعا  مالـسا  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرازیب  ترفن و  دنتفگ ،

: دومرف ادخ  ربمایپ  .تفاتش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

؛(1) ْمَُهل ْدُعَف  ََکل  اوُداع  ْنِإ  »

« .وگب دنهاوخ  یم  هچنآ  دنتساوخ  وت  زا  يدش و  راتفرگ  مه  زاب  رگا 

رد هّیقت  هک  تسا  نیا  تشاد ، هجوت  نآ  هب  ًالماک  دیاب  هک  يا  هتکن  .تخاس  مارآ  ار  وا  هیرگ  تشحو و  بارطـضا و  هلیـسو  نیا  هب  و 
نید سانـشراک  هب  عوجر  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  حابم  زین  ینامز  مارح و  یهاگ  بجاو و  یهاـگ  هکلب  درادـن ، مکح  کـی  اـج  همه 

.تسا يرورض  مزال و  طیارشلا  عماج  هیقف  ینعی 

؟ یناسک هچ  زیچ و  هچ  هب  تبسن  ینمشد 

هراشا

رارق مکحتـسم  مکحم و  ياهزرم  نآ  لباقم  رد  دوش و  هتفرگ  راک  هب  نآ  ياتـسار  رد  ینمـشد  ضغب و  اـت  تسیچ  تسیک و  نمـشد 
!؟ ددرگ يریگولج  ناسنا  دوجو  نیمزرس  هب  نآ  ذوفن  زا  هداد و 
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یتسه قلاخ  ادخ و  نانمشد  ( 1

یم هصالخ  وا  اب  یتسود  رد  ملاع  ياه  تذل  مامت  تسوا ، هب  ندش  کیدزن  یتسه و  قلاخ  هب  نداد  لد  ناسنا ، لامک  تداعس و  رگا 
لکش هب  ار  دوخ  ینمشد  هک  ینانمشد  .درادن  ار  ادخ  ناگدنب و  نیب  یتسود  ندید  مشچ  هک  تسا  یـسک  ناسنا  نمـشد  نیلوا  .دوش 
نانیا دنناد ، یم  ایند  عاتم  تاّذـل و  زا  يدـنم  هرهب  رد  ار  تداعـس  دنتـسه و  ادـخ  دوجو  رکنم  یهاگ  دـنهد ؛ یم  ناشن  فلتخم  ياه 
.تسا ناسنا  یگدـنز  هشیدـنا و  رکف و  رد  ادـخ  ندرب  نیب  زا  يارب  ناـنآ  شـالت  ماـمت  دـنوش و  یم  نیگمغ  ادـخ  ماـن  ندرب  زا  یتح 

رد طوقس  اهنآ ، هب  تبسن  لیامت  نیرتمک  دشاب و  یم  نانآ  دوجو  قیال  ینمشد  ترفن و  نیرتالاب  دنتسه و  اه  نیمه  نمشد  نیرتالاب 
.تسا یهلا  باذع 

یکرش ندرک ، لصو  ادخ  ریغ  هب  ندیرب و  ادخ  زا  ار  لد  .تسا  اهنآ  نیب  نتخادنا  هلـصاف  قلاخ و  زا  قلخ  ندومن  ادج  ملظ ، نیرتالاب 
: هک تسا 

« .تسا یگرزب  ملظ  كرش  هک  یتسرد  هب  ٌمیِظَع ؛ ٌملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  »

ار ینارگمتـس  نینچ  رب  هیکت  لـیامت و  نیرتمک  دـنوادخ  تسا ، ادـخ  ریغ  هب  شیارگ  ادـخ و  زا  ندـش  ادـج  ناـسنا  رب  ملظ  نیرتـالاب 
.دناد یم  شتآ  هب  ندش  کیدزن 

؛(1) نوُرَْصُنت َُّمث ال  َءایلْوَا  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  امَو  ُراَّنلا  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذِّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  الَو  »

دیهاوخن یتسرپرـس  یلو و  چـیه  ادـخ  زج  هب  لاـح  نآرد  دریگورف و  ار  امـش  شتآ  دوش  یم  بجوـم  هک  دـینکن  ناـملاظ  رب  هیکت  و 
« .دیوش یمن  يرای  تشاد و 
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هدیدرگ و نانآ  تیوقت  بجوم  هک  یلیامت  تسا ، نشور  نارگمتس  ناملاظ و  هب  تبسن  لیامت  یکیدزن و  ندوب  كانرطخ  زمر  زار و 
.دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  شتآ  هب  ندش  کیدزن  زج  دوش ، یناسنا  هعماج  راتفر  قالخا و  گنهرف و  رد  راذگ  ریثأت 

زا رگا  نتـشاد  طابترا  اریز  میـشاب ، هتـشادن  طابترا  نانآ  اب  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  نیکرـشم  راـفک و  هب  تبـسن  ترفن  ضغب و  هتبلا 
یطابترا .شتآ  رد  نتخوس  هن  تسا  شتآ  زا  نتفرگ  هرهب  يریذپریثأت ، فعـض و  عضوم  زا  هن  دشاب ، يراذـگ  ریثأت  تردـق و  عضوم 

شتآ هب  ندـش  کیدزن  دـنک ، مکاح  نآ  رب  ار  نانمـشد  ناگناگیب و  گنهرف  هدودز و  هعماج  زا  ار  ینید  گنهرف  یتدـم  زا  سپ  هک 
تمـصع و تیب  لها  گنهرف  ادـخ و  مان  ندرک  ایحا  هتـشاد و  لابند  هب  ار  ینید  گـنهرف  رودـص  هک  یطاـبترا  یلو  .تسا  تکـاله 

دنوادـخ ینعی  تسود  هب  برقت  يارب  لمع  نیرتالاب  هکلب  تسین ، تکـاله  اـهنت  هن  دـشاب ، نمـشد  هناـخ  رد  مالـسلا  مهیلع  تراـهط 
.تسا

زرم نیا  زا  دـنناوت  یم  نیبزیت  يوق و  ياه  ناـسنا  هک  تسا  یکیراـب  زرم  نآ ، زا  يریذـپریثأت  اـی  نمـشد و  رب  يراذـگریثأت  زرم  هتبلا 
.دنسرب دوصقم  لزنم  رس  هب  هدومن و  روبع 

ریثأت ناشیا  رد  هک  دنتـشاد  عمط  دنک ، یم  رارقرب  طابترا  دوش و  یم  کیدزن  نانآ  هب  ادخ  ربمایپ  دـندید  یم  یتقو  رافک  نیکرـشم و 
ربمایپ رب  ار  دوخ  شور  هار و  دنتـساوخ  یم  فلتخم  ياهداهنـشیپ  اه و  هشقن  اب  اذـل  دـنریذپب ، ریثأت  ناشیا  زا  هکنآ  زا  لـبق  دـنراذگب 

.دننک لیمحت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نأشلا  میظع 
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نانآ لباقم  رد  درادـن  یهار  چـیه  ناـشیا  رد  ملاـظ  ملظ و  دنتـسه و  رادروخرب  تمـصع  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  یلو 
میلـست انامه  هک  مالـسا  يوس  هب  هتفرگ و  ار  رافک  نیکرـشم و  تسد  نامز  تشذـگ  اب  هکلب  دـنتفرن  نانآ  راب  ریز  اهنت  هن  دنداتـسیا و 

.دندرک تیاده  تسا  یتسه  قلاخ  لباقم  رد  ندش 

: دیامرف یم  شربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ 

وت تروص  نآ  رد  یهد و  تبسن  ام  هب  ار  نآ  ریغ  ات  دنبیرفب  میا  هدرک  یحو  هچنآ  زا  ار  وت  دوخ ) ياه  هسوسو  اب   ) اهنآ دوب  کیدزن  »
دوب کیدزن  يدوبن ) فارحنا  زا  نوصم  تمـصع ، وترپ  رد  و   ) میتخاس یمن  مدـق  تباث  ار  وت  ام  رگا  دـننک و  باختنا  دوخ  تسود  ار 

ار اهنآ ) تازاجم   ) ربارب ود  ایند و  تایح  رد  ناکرـشم )  ) تازاـجم ربارب  ود  اـم و  يدرک  یم  نینچ  رگا  ینک و  لـیامت  اـهنآ  هب  یمک 
(1)« .یتفای یمن  يروای  ام  ربارب  رد  سپس  میدناشچ ، یم  وت  هب  گرم  زا  سپ 

اه گنهرف  اه و  ندمت  طابترا 

هراشا

نیا رد  رگا  .دوش  یم  لیلحت  نازیم  نیمه  رب  زین  رگید  ياه  ندـمت  اب  یمالـسا  ندـمت  و  اه ، گنهرف  ریاس  اب  مالـسا  گنهرف  طاـبترا 
تسا سدقم  كرابم و  يرما  دشاب ، هتشاد  دوجو  فلتخم  ياه  گنهرف  رد  مالسا  يراذگ  ریثأت  لامتحا  تاطابترا ، هنوگ 
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یم زاین  یب  ینغ و  ار  دوخ  هک  یگنهرف  يارب  يریذپ  ریثأت  لامتحا  رگا  یلو  .تسا  یهلا  يایلوا  ایبنا و  راک  ياتـسار  رد  يراک  نیا  و 
.تسا شتآ  يوس  هب  نتفر  كانرطخ و  يرما  طابترا  نیا  دروخب  مشچ  هب  تسه ، هک  دناد ،

کیدزن تسا و  هدافتـسا  يرادرب و  هرهب  لباق  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یبلاـطم  رگید  ياـه  گـنهرف  رد  هک  نخـس  نیا  ندرک  حرطم 
زا يا  هسوسو  ای  تسا و  یمالـسا  گنهرف  هب  تبـسن  ینادان  لـهج و  ساـسا  رب  اـی  تسا  ناناملـسم  يارب  شخب  رمث  ناـنآ ، هب  ندـش 

وزرآ ار  نداد  هناگیب  گنهرف  هب  لد  درادن و  ار  مالسا  زا  یمالسا  هعماج  ندومن  ادج  زج  یفده  هک  دشاب  یم  نیطایـش  ياه  هسوسو 
.دنک یم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  نانمشد  ( 2

زا يرازیب  تئارب و  هک  دنتسه  يرگید  نانمـشد  دنزرو ، یم  ینمـشد  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  تیب  لها  ادخ و  ربمایپ  اب  هک  یناسک 
زا ندش  رود  ندومن ، ادیپ  تبغر  لیم و  نانآ و  هب  ندش  کیدزن  اریز  .تسا  يرورـض  مزال و  ادخ  نانمـشد  زا  يرازیب  دـننامه  نانآ 

.تسا دنوادخ 

دنویپ ندـش  تسـس  بجوم  هک  نانآ  نانمـشد  اب  یطابترا  ره  هدروخ و  هرگ  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  یتسود  هب  ناسنا  تداعس 
.دیامن یم  دیدهت  ار  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و  دوش ، یتسود 
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: دومرف مالسا  یمارگ  ربمایپ 

؛(1) ُهَءادْعَأ ِداُعْیلَو  ُهَءاِیلْوَأ  ِلاُوْیلَو  يِدَْعب  ًاِّیلَع  ِلاُوْیلَف  ُهَّلُک  َْریَخلا  َُهل  ُهَّللا  َعَمْجَی  ْنَا  ُهَّرَس  ْنَم  »

درادب و تسود  ار  شناتـسود  یلع و  نم  زا  دعب  دیامن ، عمج  شیارب  ار  ریخ  مامت  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رد  وا  يدونـشخ  هک  یـسک 
« .نمشد ار  شنانمشد 

اهنت دشاب و  ادخ  يارب  اه  ینمشد  اه و  یتسود  هک  دشچ  یم  ار  نآ  ینیریش  دریگ و  یم  رارق  ناسنا  هقئاذ  رد  یتقو  نامیا  هزم  معط و 
رد هدوبن و  رادـیاپ  يدام  يویند و  ياه  ینمـشد  اه و  یتسود  دـناشچ ، یمن  ناـسنا  هب  ار  ناـمیا  معط  نتفرگ  هزور  ندـناوخ و  زاـمن 
نآ ساسا  رب  ار  یگدنز  هک  دراد  ینازیم  رایعم و  کی  هب  زاین  ناسنا  یگدـنز ، فلتخم  ياه  شخب  رد  رگا  درادـن ، يا  هجیتن  ترخآ 

.دنتسه مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هداد ، رارق  دنوادخ  هک  ینازیم  دهاوخ و  یم  نازیم  مه  اه  ینمشد  اه و  یتسود  دیامن ، میظنت 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

رادب تسود  ار  یلع  رادتسود  دیرادب ، نمشد  ار  وا  تسا  ادخ  نمشد  یلع  نمشد  دیرادب ، تسود  ار  وا  سپ  تسادخ  تسود  یلع  »
(2)« .دشاب تدنزرف  ای  ردپ  ولو  رادب  نمشد  ار  یلع  نمشد  دشاب و  تدنزرف  ردپ و  لتاق  ولو 
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یّتح همایـصو  هتالـص  ترثک  نا  نامیالا و  معط  لجر  دجی  کلذب و ال  ّالا  هَّللا  هیالو  لانت  ّهناف ال  هَّللا  یفداع  هَّللا و  یف  لاو  هَّللا و  یف 
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هلاوف و هَّللا  ّیلو  اذه  ّیلو  لاق : .یلب  لاقف : اذـه ؟ يرتا  لاقف : مالـسلا  هیلع  یلع  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  راشأف  هیداعا ؟
.كدلو وا  كوبا  ّهنا  ول  اذه و  ّودع  داع  كدلو و  کیبا و  لتاق  ّهنا  ولو  اذه  ّیلو  لاو  لاق : .هداعف  هَّللا  ّودع  اذه  ّودع 
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ییاج هب  راک  دـندومن ، نییعت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  دوب  ینازیم  ساسا  رب  اه  ینمـشد  اـه و  یتسود  رگا  خـیرات  لوط  رد 
رادقم نیمه  هب  دوب و  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف  یلع و  اب  ینمـشد  نانآ  راک  روحم  هک  دتفیب  یناسک  تسد  هب  تردق  هک  دیـسر  یمن 

راب کی  هک  ییاج  اـت  دـندرک ، یم  لـمع  نآ  هب  زاـمن  ياـه  هبطخ  رد  هتـسناد و  بجاو  مزـال و  ار  وا  رب  نعل  هکلب  هدرکن ، اـفتکا  مه 
هدش شومارف  نعل  درک و  عمج  ار  مدرم  اج  نامه  داتفا  شدای  هب  زامن  زا  تشگزاب  رد  دنک ، لمع  نآ  هب  درک  شومارف  هعمج  بیطخ 

ربمایپ و نانمـشد  اب  رگا  .دندراذگ  رکذ  دجـسم  ار  نآ  مان  دنتخاس و  يدجـسم  ناکم  نآ  رد  لمع  نیا  هنارکـش  هب  دومن و  ناربج  ار 
رارق یناسک  تسد  رد  تردق  دندومن ، یم  مالعا  نانآ  زا  ار  دوخ  راجزنا  رفنت و  ناناملسم  دش و  یم  ینمشد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

رد هک  دوش  هدیـشک  فارحنا  هب  مالـسا  ریـسم  ردق  نآ  دـننک و  ادـتقا  نانآ  هب  مدرم  دنتـسیاب و  زامن  هب  یتسم  لاح  اب  هک  تفرگ  یمن 
رد ریسا  Ơ اونع هب  ار  وا  هچب  نز و  هدومن و  ادج  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ادـخ  زیزع  ندـب  زا  رـس  ریبکت ، نتفگ  اب  نشور  زور 

.دنهد روبع  رازاب  هچوک و 

یتخبشوخ تداعس و  نانمشد  نارگمتسو ، ناملاظ  ( 3

.دشاب یم  نیملاظ  هرمز  رد  راک و  تیصعم  نآ  بحاص  دوش و  یم  بوسحم  ملظ  دریگن ، رارق  قح  ریـسم  رد  هک  یلمع  هشیدنا و  ره 
بتارم ياراد  متس  ملظ و 
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هاگ دور و  یم  هنال  يوس  هب  هک  يروم  ناهد  زا  تسا  یهاـکرپ  نتفرگ  یهاـگ  ملظ  .تسا  نینچ  زین  رگمتـس  ملاـظ و  تسا ، فلتخم 
یلو تسا ، ملظ  اهنیا  مامت  .تسا  عامتجا  کی  ندیـشک  داسف  هب  هاگ  هانگ و  یب  یناسنا  نتـشک  هاـگ  يا و  هدـنرپ  هنـال  ندرک  بارخ 

.تسین ناسکی 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .دنراد  ترفن  اهنآ  مامت  هب  تبسن  دنرود و  هب  اه  متس  نیا  مامت  زا  رهطم  كاپ و  ياه  ناسنا 
رت ینتشاد  تسود  دنـشکب  نیمز  يور  هتـسب ، ریجنز  رد  ارم  منارذگب و   (1) نادعـس راخ  يور  رب  رادیب  ار  بش  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب 

! ادخ هب  دنگوس  .مشاب  هدرک  متـس  ناگدنب  یـضعب  رب  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  تمایق  زور  ار  لوسر  ادخ و  هکنیا  زا  نم  دزن  تسا 
زا ار  ییوج  تسوپ  هدومن و  ینامرفان  ار  ادخ  هک  نیا  يارب  دنهدب  نم  هب  تساهنآ  ياه  نامـسآ  ریز  رد  هچ  ره  اب  ار  میلقا  تفه  رگا 

(2) .درک مهاوخن  نینچ  مریگب ، يا  هچروم  ناهد 

همیخ رهش 

، همیخ ینعی  طاطـسف ، مان  هب  تسا  یلحم  .تسا  هتفر  نانآ  يالوم  هک  دنراد  یمرب  مدـق  یهار  نامه  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ 
تکرح دنتـساوخ  دـش و  مامت  گنج  هکنآ  زا  سپ  ناناملـسم  اه  گنج  زا  یکی  رد  دـسیون ، یم  نادـلبلا » مجعم   » باتک رد  يومح 

هدنامرف .دنا  هدومن  يراذگ  مخت  ناگدنرپ  اه  همیخ  زا  یکی  يالاب  دندید  دننک 
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.زیت ياهراخ  ياراد  تسا  یهایگ  . 206 - 1
هبطخ 215. هغالبلا : جهن  . 207 - 2
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نآ مان  دعب  هب  نآ  زا  .دیناسرن  اهنآ  هب  یبیـسآ  دنیآ و  نوریب  مخت  زا  اه  هجوج  ات  دشاب  دوخ  لاح  هب  همیخ  نیا  دیراذگب  داد : روتـسد 
(1) .دندراذگ طاطسف  ار  ناکم 

وا هب  دشاب و  هتـشاد  رگمتـس  ملاظ و  زا  ترفن  دورن و  نآ  يوس  هب  هتـشاد و  ملظ  زا  ترفن  ناسنا  هک  دـنک  یم  اضتقا  یمالـسا  تیبرت 
.دنام یمن  یقاب  يرگمتس  يارب  دشر  هنیمز  دش  نینچ  رگا  هک  دیامنن  ادیپ  یلیامت 

هدش و طلسم  نانآ  رب  دنتسناوت  یمن  نارگمتس  تفرگ ، یم  رارق  نیملسم  یگدنز  روتـسد  رد  ینمـشد  یتسود و  يّربت و  ّیلوت و  رگا 
لد رد  یتح  یناملسم  دهد  یمن  هزاجا  مالسا  .دنشکب  ّتلذ  هب  ار  یتّلم  دوخ ، یناطیـش  ياهوزرآ  لامآ و  هار  رد  دنریگب و  تراسا  هب 

.دنارورپب لد  رد  ار  وا  تکاله  يدوبان و  راظتنا  دیاب  هظحل  ره  هکلب  دشاب ، هتشاد  يرگمتس  ملاظ و  يارب  تایح  همادا  هب  تیاضر  مه 

دیشرلا نوراه  .داد  یم  هراجا  هک  تشاد  يدایز  نارتش  تسا  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  نارادتـسود  زا  هک  لاّمج  ناوفص 
.دومن هراجا  جح  رفس  يارب  ار  وا  ياهرتش  نامز  نآ  رگمتس 

جح رفس  هکلب  مدادن ، هراجا  یمارح  رفس  يارب  تفگ : خساپ  رد  وا  .دندرک  شهوکن  ار  وا  ترضح  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ربخ 
ره دومرف : ترـضح  .يرآ  داد : خساپ  دهدب ؟ ار  وت  هیارک  ات  ددرگرب  رفـس  زا  دنامب و  هدنز  وا  يرادـن  تسود  ایآ  دومرف : ماما  .تسا 

(2) .تفر دهاوخ  شتآ  هب  دوش و  یم  بوسحم  نارگمتس  ءزج  دنامب ، یقاب  يرگمتس  دشاب  هتشاد  تسود  یسک 
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درجورب مکاح 

يرایعم كالم و  نودب  ار  دوخ  تاساسحا  یتح  دنا ، هدرک  میظنت  نید  روتسد  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدنز  هک  هتخاس  دوخ  ياه  ناسنا 
.دنیامن یم  هبوت  نآ  زا  هتسناد و  مرج  دوخ  يارب  ار  رگمتس  ملاظ و  هب  لیامت  شیارگ و  دننک ، یمن  فرصم 

مولعلارحب دیـس  ردپ  یـضترم ، دیـس  موحرم  ردقلا  لیلج  ملاع  ندید  هب  يزور  درجورب  مکاح  دـنک : یم  لقن  هبیط » هملک   » باتک رد 
دش یم  بوسحم  لافطا  رامش  رد  ّنس  بسح  هب  تقو  نآ  رد  هک  ار  مولعلارحب  دیسر ، هناخ  نحص  هب  نوچ  تعجارم  زا  سپ  تفر و 

.تفر درک و  يدایز  ینابرهم  راهظا  داتسیا و  مکاح  دندرک ، یفرعم  مکاح  هب  ار  ناشیا  درک ، تاقالم 

: تفگ ارچ ؟ دومرف  .موش  كاله  مسرت  یم  هک  یتسرفب  نوریب  رهـش  نیا  زا  ارم  دیاب  درک : ضرع  شراوگرزب  ردپ  هب  مولعلارحب  دیس 
مشاب هتشاد  مکاح  هب  دیاب  هک  یضغب  نآ  منیب و  یم  وا  هب  لیام  درک ، ینابرهم  راهظا  مکاح  هک  یتعاس  نآ  زا  ار  مبلق  هکنآ  تهج  هب 

.دیامن ترجه  رهش  نآ  زا  هک  دش  ببس  رما  نیمه  .دنام و  دیابن  اجنیا  رد  رگید  مرادن ،

رب میتـسرف  نعل  هبترم  دـص  اروشاـع  تراـیز  رد  دـنک  خوسر  اـم  دوـجو  رد  ملاـظ  زا  يرازیب  ترفن و  هکنیا  يارب  تسین  راوازـس  اـیآ 
.دندروآ مهارف  ار  یمتس  نینچ  هنیمز  هک  یناسک  رب  هدیدرگ و  بکترم  ار  تنایخ  ملظ و  نیرتالاب  هک  یناسک 

ار هار  نآ  هک  ار  یناسک  دومن و  عیاض  ار  شا  تیب  لـها  ربماـیپ و  قح  هک  ار  يرگمتـس  ملاـظ و  لوا  رادـب  رود  تتمحر  زا  اـهلا ! راـب 
.دندومن ادج  شندب  زا  رس  شدنزرف  نز و  لباقم  رد  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربمایپ ، دنزرف  اروشاع  زور  رد  دنداد و  همادا 
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رسمه رانک  رهوش  اروشاع ، رد  يّربت 

هتفرگ ارف  ادخ  ّتبحم  یتسود و  میسن  ار  البرک  نیمزرـس  ياضف  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  نارگمتـس  زا  ترفن  يرازیب و  اروشاع ، زور  رد 
.دومن یم  يریگ  فده  ار  نامز  نارگمتس  ادخ و  نانمشد  هب  تبسن  ینمشد  ضغب و  دوب و 

ار نایرج  دنتـسه ، مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  يراـی  هب  نتفر  هداـمآ  هفوک  ناتـسلخن  رد  هک  دـید  ار  يا  هدـع  ریمع  نب  هَّللادـبع 
.دنیامن يرای  ار  ارهز  دنزرف  ات  دنور  یم  نانیا  هک  دنداد  حیضوت  وا  يارب  دیسرپ ،

نانمـشد اب  گنج  مرظن  هب  متـشاد و  نانآ  اب  گنج  هب  دایز  هقالع  هتـشاد و  ترفن  نیکرـشم  هب  تبـسن  ماـّیالا  میدـق  زا  نم  تفگ : وا 
ملاظ و زا  هک  مه  وا  تشاذگ ، نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  هلئـسم  .دشابن  نیکرـشم  اب  ندیگنج  زا  رتمک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
ار دوخ  ات  دندمآ  هدرک ، تکرح  هنابش  .دش  تکرح  هدامآ  رسمه  هارمه  زین  دوخ  هدومن و  قیوشت  ار  شرسمه  تشاد ، ترفن  رگمتس 

نانمـشد هب  تبـسن  ار  دوخ  يرازیب  ضغب و  هک  دندرک  یم  يرامـش  هظحل  اروشاع  زور  .دندناسر  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب 
.دنهد ناشن 

مالغ .تشاد  هداشگ  ییاه  هناش  و  ربتس ، یناوزاب  دنلب ، يدق  هک  یلاح  رد  .تفر  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هزاجا  اب  ریمع  نب  هَّللادبع 
.دروآرد ياپ  زا  ار  وا  يریـشمش  اب  ریمع  نب  هَّللادـبع  دـندش ، ریگرد  رگیدـکی  اب  دـش ، نادـیم  دراو  وا  اب  هزرابم  هب  دایز  نب  هَّللادـیبع 

رارق نمـشد  ریـشمش  فده  شناتـشگنا  دروآ و  ولج  ار  شپچ  تسد  هَّللادـبع  يریگرد  نیا  رد  هک  درک  هلمح  وا  رب  يرگید  صخش 
.دروآرد ياپ  زا  ار  رگید  ینمشد  درک و  هلمح  نمشد  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دش ، ادج  تفرگ و 
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هیلع نیـسح  ماما  تمدـخ  زجر ، ندـناوخ  قایتشا و  روش و  اب  دوب ، هتـشک  ار  رفن  ود  تخیر و  یم  شناتـشگنا  زا  نوخ  هک  یلاـح  رد 
تکرح شرهوش  هارمه  هب  تشادرب و  ار  همیخ  نوتس  دید ، هدش  عطق  ناتـشگنا  لاح و  نآ  اب  ار  رهوش  یتقو  شرـسمه  .دمآ  مالـسلا 

.دنتسه هزیکاپ  ّبیط و  هک  یتیب  لها  باکر  رد  نک  هزرابم  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  : تفگ یم  و  درک ،

.مریمب ترانک  رد  ات  مراذگ  یمن  اهنت  ار  وت  تفگ : یم  تفریذپن و  وا  یلو  ددرگرب ، هک  تساوخ  وا  زا  درک و  یهاگن  وا  هب  هَّللادبع 

نیسح .دنادرگرب  ار  رسمه  تسناوت  یمن  اذل  دوب ، هتفرگ  ار  ریشمش  مه  تسار  تسد  اب  دوب و  هدش  هدیرب  هک  هَّللادبع  پچ  ناتـشگنا 
نانز يوس  هب  دومرف : هَّللادبع  رـسمه  هب  دندومن و  اعد  نانآ  قح  رد  دندمآ و  ولج  دندید  ار  هرظنم  نیا  یتقو  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب 

.دنرادن ندیگنج  هفیظو  نانز  اریز  درگرب ،

ار اج  همه  رابغ  درگ و  .داد  ناشن  تداهـش  زرم  ات  نانمـشد  هب  تبـسن  ار  دوخ  ترفن  هنیک و  تفر و  نادیم  هب  هَّللادـبع  تشگرب و  وا 
رهوش دولآ  نوخ  ندب  فرط  هب  دوب ، هدمآ  نوریب  همیخ  زا  هک  هَّللادـبع  رـسمه  .دـش  فاص  اوه  مک  مک  یتاظحل  زا  سپ  دوب ، هتفرگ 

: تفگ یم  هک  یلاـح  رد  درک ، كاـپ  وا  تروص  زا  نوخ  كاـخ و  تسـشن ، شرـس  يـالاب  درک ، تکرح  دوب  هداـتفا  نیمز  يور  هک 
.دهد رارق  وت  هارمه  ارم  دنوادخ  دنادرگ و  تبیصن  ار  تشهب  دنوادخ  و  داب ! كرابم  وت  رب  تشهب 

ترفن و راعش  اب  رهوش  نز و  دز و  وا  قرف  رب  همیخ  نوتس  اب  درک و  هلمح  وا  هب  رمش  مالغ  تفرگن ، مارآ  هنحص  نیا  ندید  اب  نمـشد 
(1) .دنتفاتش تشهب  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نانمشد  نارگمتس و  زا  يرازیب 
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 / ایند رد  یتسود  تارمث  راثآ و 

ایند رد  یتسود  تارمث  راثآ و  متفه  لصف 

هراشا
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هراشا

: مالسلا هیلع  يدهملا  نع 

ْمُِکتاعارِمل َنِیلِمْهُم  ُْریَغ  اَّنإ 

؛ ْمُکِرْکِِذل َنیِسان  و ال 

.مینک یمن  شومارف  هدرکن و  اهر  ار  امش  ام 

راحب 175/53
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ینیفرط یتسود 

، ناسنا رگا  .تسا  هارمه  وا  اب  ًالباقتم  مه  رگید  یبلق  تفرگ ، رارق  یلد  رد  رگا  ینعی  دشاب ، یم  ینیفرط  هک  تسا  یمیهافم  زا  ّتبحم 
لوسر و ادخ و  ناسنا  هک  دوش  یمن  .دنک  یم  یهارمه  ار  وا  ّتبحم ، رد  مه  تسود  تسین و  اهنت  هک  دـنادب  تشاد  یقیقح  یبوبحم 

: دنشاب هتشادن  ّتبحم  نانآ  دشاب و  هفرط  کی  یتسود  یلو  درادب  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها 

(1) ؛» ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُمْتنُک  ْنِا  ُْلق  »

« .درادب ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب  »

يوس هب  تشگ  زاب  دننک ، هیکت  دنوادخ  هب  هک  یناسک  : » دـنک یم  مالعا  نینچ  دراد  ّتبحم  اهنآ  هب  هک  ار  یناسک  نآرق  رد  دـنوادخ 
« .دنشاب راکوکین  لمع  رد  هشیپ و  تلادع  ، دنشاب رادیاپ  قح  هار  رد  دننک ، ظفح  ار  دوخ  اه  یگدولآ  زا  دنشاب ، هتشاد  وا 

مراد یم  تسود  ار  امش  مسق  ادخ  هب 

لوسر دندیـشک  یم  راظتنا  همه  هک  دندوب  ناناملـسم  هقالع  دروم  نانچ  نآ  دندش  هنیدـم  دراو  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
نوچ مه  ربمایپ  دوش و  دراو  نانآ  هناخ  هب  ادخ 
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نامه مه  نم  دورب ، نم  هقان  اج  ره  دومرف : دنراذگب ، خـساپ  یب  ار  نانآ  ّتبحم  دـننک و  هدرزآ  ار  دوخ  نادـنم  هقالع  دنتـساوخ  یمن 
هناخ رانک  رد  دوبن -  دجسم  زور  نآ  یلو  تسا -  ادخ  لوسر  دجـسم  هنیدم  رد  زورما  هک  ییاج  دمآ و  هقان  .منک  یم  باختنا  ار  اج 
.درب هناخ  لخاد  هب  تشادرب و  ار  ربمایپ  هیثاثا  بّویاوبا  ردام  دورب ؟ هناخ  مادک  هب  الاح  دندش ، هدایپ  ادخ  ربمایپ  .درک  فقوت  بّویاوبا 

؟ تساجک هیثاـثا  لـحر و  دومرف : دـندرک ، رارـصا  داـیز  یتقو  دورب ، ناـنآ  لزنم  هب  هک  دـندرک  یم  تساوخرد  ادـخ  ربماـیپ  زا  مدرم 
.تسه وا  هیثاثا  هک  تسا  ییاج  نآ  ناسنا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .تسا  هدرب  دوخ  هناخ  هب  بّویاوبا  ردام  دنتفگ :

ضرع دـمآ و  ربمایپ  دزن  نییاـپ ، هقبط  رد  ربماـیپ  دـنک و  یگدـنز  ـالاب  هقبط  رد  دوخ  تساوخ  یمن  هقبط ، ود  تشاد  یلزنم  بّویاوبا 
یم ام  غارـس  هب  هک  یمدرم  يارب  نییاپ  هقبط  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ؟ الاب ای  نییاپ  دیدنـسپ ، یم  ار  هقبط  مادـک  امـش  درک :

.تسا رت  تحار  دنیآ ،

نتخپ ماگنه  ای  الاب ، هب  بآ  ندرب  ماگنه  میدوب  بظاوم  نییاپ ، هقبط  ربمایپ  میدوب و  الاب  هقبط  رد  مرداـم  اـب  نم  دـیوگ : یم  بّویاوبا 
دیدش ّتبحم  .دندمآ  یم  ربمایپ  رادید  هب  مه  مدرم  و  میتفگ ، یم  نخس  هتـسهآ  میدرک ، یم  تکرح  مارآ  دنوشن ، تیذا  ربمایپ  نان ،

.دندش هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هتفیش  درم  نز و  دومن ، عمج  ربمایپ  درگ  ار  نانآ  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  مدرم 

.میراد تسود  ار  وت  مسق  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دیراد ؟ تسود  ارم  ایآ  دندیسرپ : مدرم  عامتجا  رد  ادخ  لوسر 
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: دومرف هبترم  هس  ادخ  ربمایپ 

« .مراد تسود  ار  امش  مه  نم  مسق  ادخ  هب  ؛(1) ْمُکُّبُِحا ِهَّللاَو  اَنَأ  »

مراد تسود  ار  امش  اب  يوگ  تفگ و  رادید و 

روضح زا  ماما  ایآ  .دنتفر  قاتا  لخاد  هب  دندش  دنلب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دندید  دنا ، هتسشن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رـضحم  رد  يا  هدع 
رد بوچ  راهچ  رب  تسد  هک  یلاح  رد  دندمآ ، نوریب  قاتا  زا  ماما  دندید  دنشاب ؟ یمن  اریذپ  ار  نانآ  عمج  ایآ  دنتسه ؟ تحاران  نانآ 

.دنداد ار  ترضح  مالس  باوج  نانآ  دندرک و  مالس  دنا ، هتفرگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

؛(2) ْمُکَحاوْرَأو ْمُکَحیر  ُّبِحَُأل  یِّنِإ  ِهَّللا  «َو 

« .مراد تسود  ار  امش  حاورا  امش و  يوب  نم  مسق  ادخ  هب 

ادـخ هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنک  یم  یهارمه  ناشناتـسود  بولق  اب  نانآ  بلق  دنتـسه ، هنوگ  نیا  موصعم  ناـماما  همه 
بارطـضا و زا  منیب  یم  هک  ار  اهامـش  زا  یکی  متـسه ، اهنت  هنیدم  رهـش  رد  نم  مراد ، تسود  ار  امـش  ترایز  امـش و  رادید  نم  مسق 

؛ متسه امش  اب  يوگ  تفگ و  قاتشم  نم  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترضح  منک ، یم  ادیپ  شمارآ  میآ و  یم  نوریب  یتحاران 

(3)« .ْمُِکثیِدَح یِلا  قاتْشَأَو  ْمُکَتَیْؤُر  ُّبِحَُأل  یِّنا  ِهَّللا  «َو 
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دنک یمن  شومارف  ار  شتسود  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

یهجوت یب  دـنک و  یمن  شومارف  ار  شتـسود  مه  بوبحم  مینک ، شومارف  ار  بوبحم  دـهد  یمن  هزاجا  اـم  یتسود  هک  هنوگ  ناـمه 
رد شبوبحم  ای  دنکن ، یگدنز  ناسنا  بوبحم ، نامز  رد  ای  دـشاب  یناکم  هلـصاف  تسا  نکمم  دـنچ  ره  .ددنـسپ  یمن  ار  وا  هب  تبـسن 

.دوش یمن  بوبحم  یشومارف  ثعاب  اهنیا  نکل  دشاب  تبیغ  هدرپ  تشپ 

عالّطا یب  امـش  زا  ام  دنیامرف : یم  دیفم  خیـش  هب  باطخ  ادـفلا -  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  نامز -  ماما  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح 
هک میدوبن  امـش  بظاوم  ام  رگا  مینک ، یمن  شومارف  مینک و  یمن  اهر  ار  امـش  اـم  میـشاب ، یمن  ربخ  یب  امـش  تالکـشم  زا  میتسین و 

: دندرب یم  نیب  زا  ار  امش  نانمشد ،

(1)« .ُُهلالَج َّلَج  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ُءادْعَْألا ، مُکَمَلَطْصاَو  ُءاَّوَألا  ْمُِکب  َلَزََنل  َِکلذ  الَْولَو  ْمُکِرْکِِذل ، نیِسان  الَو  ْمُِکتاعارُِمل  َنِیلِمْهُم  ُْریَغ  ّانِا  »

تسود يارب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  ياعد 

نم و قح  رد  اقآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تشاد ، دـمآ  تفر و  مالـسلا  هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماما  اـب  یـصخش 
.دوش یم  هضرع  ام  رب  امش  ياهراک  بش  زور و  ره  رد  مینک ، یمن  ار  راک  نیا  رگم  دومرف : ترضح  .دینک  اعد  ما  هداوناخ 
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زا يا  هیآ  هّجوتم  ار  وا  ترـضح  .دراد  ربخ  وا  هّرمزور  ياهراک  زا  شماما  هک  دنک  رواب  ار  بلطم  نیا  هک  دوب  تخـس  وا  يارب  یلیخ 
امـش رادرک  رد  نانمؤم  ربمایپ و  ادـخ و  يدوز  هب  هک  دـینکب  دـیهاوخ  یم  يراک  ره  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  دـندومن  نآرق  تاـیآ 

!؟ تسا نینمؤملاریما  زا  ریغ  ایآ  تسیک ؟ دنرگن  یم  لامعا  رد  هک  ینانمؤم  زا  دارم  هک  دینک  یم  رکف  .تسیرگن  دنهاوخ 

(1)« .مالسلا هیلع  ٍِبلاط  ِیبَأ  ُْنب  ُیلَع  ِهَّللا  َوُه َو  »

یم یگدیـسر  دـنراد و  هجوت  نانآ  يونعم  يّداـم و  ياـهزاین  هب  دـنهد ، یم  رارق  هجوت  دروم  ار  دوخ  ناتـسود  موصعم  ناـماما  يرآ 
یهاگ .دنک  یم  قرف  طیارش  هکلب  دنشاب ، هتشادن  یلکشم  چیه  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ناتسود  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  .دننک 

دوخ لاح  هب  يرگید  صخـش  زاین  لاح  نامه  رد  دننک و  هدروآرب  يداع  ریغ  تروص  هب  یتح  ار  يدرف  زاین  هک  دـننیب  یم  تحلـصم 
.دشاب یقاب 

رعاش تیمُک  رباج و 

یلوط .میرادن  مه  مهرد  کی  یتح  دومرف : ترضح  یلو  مدرک ، زاین  راهظا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  رباج 
تمدخ دمآ  رعاش  تیمک  دیشکن 

ص:257

ّنإ هَّللاو  لعفأ ؟ تسلوأ  لاـقف : .یتیب  لـهأل  یل و  هَّللا  عدا  مالـسلا : هیلع  اـضّرلل  تلق  لاـق : ص 219 ؛ ج 1 /  یفاـک : لوصا  . 216 - 1
هَّللا يریسف  اولمعا  لق  و  : » ّلجوّزع هَّللا  باتک  ءرقت  امأ  یل : لاقف  کلذ ، تمظعتـساف  لاق : هلیل ؟ موی و  ّلک  یف  ّیلع  ضرعتل  مکلامعأ 
اّمنا مالّـسلا و  مهیلع  همئالا  هدالوا  اّیلع و  ینعی  نایب : .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هَّللا  وه و  لاـق : نونمؤملاو ؟» هلوسر  مکلمع و 

.مهنیب فورعملا  ههفاشم و  لمعلاب  نیرومأملا  نامز  یف  دوجوملا  هصاخ  ناک  ّهنال  رکذلاب  مالسلا  هیلعاّیلع  ّصخ 
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زا دومرف : دوخ  مالغ  هب  ترضح  دناوخ ، ار  يا  هدیصق  یتقو  .ناوخب  دومرف : مناوخب ؟ يراعشا  امـش  يارب  اقآ  درک : ضرع  ترـضح ،
.هدب تیمک  هب  و  تسا ) نآ  رد  رانید  ای  مهرد  رازه  هد  هک  يا  هسیک   ) روایب ار  هردب  قاتا ،  نآ  لخاد 

زا دومرف : دوخ  مالغ  هب  ترـضح  هرابود  ندـناوخ ، هب  درک  عورـش  .ناوخب  دومرف : مناوخب ؟ يراعـشا  مه  زاب  اقآ  درک : ضرع  تیمُک 
هب يا  هردب  ندناوخ ، زا  دعب  .ناوخب و  دومرف : مناوخب ؟ ار  يراعـشا  اقآ  تفگ : راب  نیموس  يارب  .هدب  وا  هب  روایب  ار  هردـب  قاتا  لخاد 

.داد وا 

هب امـش  هک  تسا  یّقح  هکلب  تسین ، يّدام  لئاسم  ایند و  رطاخ  هب  نم  یتسود  مسق  ادـخ  هب  امـش ، يادـف  هب  نم  ناـج  تفگ : تیمُک 
هب درک و  اعد  وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .درکن  لوبق  ار  اـه  لوپ  میوج و  یم  برّقت  ادـخ  لوسر  هب  هار  نیا  زا  دـیراد و  نم  ندرگ 

.راذگب دوخ  ياج  رد  ار  اه  لوپ  دومرف : دوخ  مالغ 

کی یتح  دـیدومرف : امـش  یلو  متفگ  ار  دوخ  زاین  امـش  هب  مدوب و  دـنمزاین  نم  اقآ  درک : ضرع  ماما  هب  دـید  ار  هنحـص  نیا  هک  رباج 
اه لوپ  نآ  زا  يرثا  یلو  متفر  .قاتا  لخاد  ورب  دومرف : ترضح  .دنهدب  مهرد  رازه  یـس  تیمُک  هب  دیداد  روتـسد  یلو  مرادن ، مهرد 

(1) .مینک یم  راکشآ  رهاظ و  هک  ار  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  میناشوپ ، یم  امش  زا  ام  هک  ار  يزیچ  نآ  دومرف : ترضح  سپس  .مدیدن 
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تسود يراتفرگ  يارب  هیرگ 

هک يدراوم  رد  دنرب و  یم  جنر  نانآ  يراتفرگ  زا  اسب  هچ  دنتـسین و  هجوت  یب  نانآ  تالکـشم  ناشناتـسود و  هب  تبـسن  یهلا  يایلوا 
.دننک یم  هیرگ  دنزیر و  یم  کشا  ناشتالکشم  يارب  دننک ، لح  ار  نانآ  لکشم  يداع  قیرط  زا  دنناوتن 

ترضح .دوب  ناشیرپ  یتسدگنت  رقف و  راشف  زا  هک  یلاح  رد  تفر ، ترضح  نآ  دزن  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  نارای  ناتسود و  زا  یکی 
، مزادرپب ار  نآ  مناوت  یمن  یلو  مراکهدـب  رانید  دـص  راهچ  هک  تسا  هنوگ  نیا  نم  لاـح  درک : ضرع  یلاـح ؟ هچ  رد  دیـسرپ : وا  زا 

رایـسب نخـس  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  .مهدـب  ار  اـهنآ  جرخ  هک  مرادـن  يزیچ  مراد و  مه  ینیگنـس  لاـیع  هداوناـخ و 
هیرگ هچ  يارب  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  دوب ، سلجم  رد  هک  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  .تسیرگ  تدش  هب  دـش و  نیگهودـنا 

ترضح .هن  دنتفگ : تسه ؟ مه  يرگید  زیچ  يارب  گرزب  ياه  يراتفرگ  بیاصم و  يارب  زج  هیرگ  رگم  دومرف : ترضح  دینک ؟ یم 
ناربج ار  نآ  دناوتن  وا  دراد و  يدوبمک  وا  نمؤم  ردارب  دنیبب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  نامیا  اب  هدازآ و  ناسنا  يارب  یتبیصم  هچ  دومرف :

.دنک فرطرب  ار  نآ  دناوتن  یلو ، دراد  یلکشم  شردارب  هک  دنیبب  دنک و 

هب هنعط  اب  دوب  سلجم  رد  هک  مالسلا  هیلعداجس  ماما  نافلاخم  نایوگدب و  زا  یکی  .دنتفر  همه  دیـسر و  ماجنا  هب  سلجم  نآ ، زا  سپ 
تساهنآ رایتخا  رد  تسه  هچ  ره  نیمز و  نامسآ و  هک  دننک  یم  اعدا  راب  کی  نادناخ ! نیا  زا  اتفگش  تفگ : مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

دنوادخ و 

ص:259

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


زین دوخ  ناتسود  نیرت  کیدزن  لکـشم  ندرک  لح  زا  یتح  هک  دننک  یم  فارتعا  رگید  زور  یلو  .دنک  یمن  در  ار  اهنآ  تساوخ  رد 
.دنناوتان زجاع و 

هرابود دش و  تحاران  رایسب  دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نادناخ  نادنمتدارا  زا  نوچ  دیسر و  هدنامرد  درم  نآ  شوگ  هب  نخـس  نیا 
نیا .تسا  هدیسر  مشوگ  هب  فلاخم  نالف  زا  یبلاطم  نینچ  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  دیسر و  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  تمدخ  هب 

.درازآ یم  ارم  رتشیب  مدوخ  ياه  يراتفرگ  اه و  یتخس  زا  نخس 

دز و ادـص  ار  اه  مداخ  زا  یکی  سپـس  دـبای  ناماس  وت  راک  هک  داد  هزاجا  دـنوادخ  کـنیا  مه  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماـما 
.داد هدـنامرد  درم  هب  دروآ و  نان  صرق  ود  تفر و  وا  .روایب  ما ، هداهن  دوخ  رحـس  راطفا و  كاروخ  يارب  هک  ار  يزیچ  نامه  دومرف :
نان ود  نیا  هلیـسو  هب  دوخ  دـنوادخ  میرادـن ، نآ  زا  ریغ  يزیچ  هک  ریگب  ار  ناـن  صرق  ود  نیا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماـما 

.دیسر دهاوخ  وت  هب  یناوارف  ریخ  درک و  دهاوخ  فرطرب  ار  وت  يراتفرگ 

ناـن صرق  ود  نیا  اـب  هنوگچ  دـنوادخ  هک  دوب  رکف  نیا  هب  هتـسویپ  هار  رد  .تفر  رازاـب  يوس  هب  تفرگ و  ار  ناـن  صرق  ود  درم ، نآ 
یگدنز و جراخم  یهدب و  نیگنـس  راب  دوب ، نارگن  دوخ  لایع  هداوناخ و  تباب  زا  شرطاخ  درک ، دهاوخ  لح  ار  وا  گرزب  يراتفرگ 

ناوـت یم  هنوـگچ  رخآ  هک  درک  یم  هسوـسو  ار  وا  یپ  رد  یپ  مه  ناطیـش  دـنک ، هچ  ار  اـهنآ  تسناد  یمن  هـک  ناـن  ددـع  ود  کـنیا 
.تخاس فرطرب  نان  صرق  ود  اب  ار  یگرزب  نیا  هب  يراتفرگ 
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درَخ و یمن  ار  نآ  یـسک  هک  دوب  ادـیپ  دوب ، شتـسد  رد  يا  هدرک  وب  یهاـم  هک  دروخرب  یـشورف  یهاـم  هب  هک  دوـب  لاـح  ناـمه  رد 
یهام ایآ  تسا ، دایز  نم  يارب  مه  نان  ود  نیا  زا  یکی  تسا ، هدنام  تتـسد  يور  وت  یهام  تفگ : وا  هب  درم  .دـش  یم  دـساف  تشاد 

ار یهام  زین  درم  .تفرگ  وا  زا  ار  نان  داد و  وا  هب  ار  یهام  تفریذـپ و  شورف  یهام  یهد ؟ یم  نم  هب  نان  کـی  نیا  ضوع  رد  ار  تا 
.داتفا هار  هب  تشادرب و 

نم نان  اب  ار  نآ  ایآ  تسا ، بوغرمان  وت  کمن  تفگ : وا  هب  تشاد ، بوغرمان  کمن  یکدنا  هک  دیـسر  یـشورف  کمن  هب  دـعب  یمک 
.داد وا  هب  نان  صرق  نآ  ربارب  رد  ار  شکمن  تفریذپ و  شورف  کمن  ینک ؟ یم  ضوع  تسین ، بوغرم  نادنچ  زین  نیا  هک 

مهارف ندروخ  يارب  ییاذغ  ات  دنک  تسرد  کمن  اب  ار  یهام  دـیاب  هک  درک  یم  رکف  دوخ  اب  هار  رد  دورب ، هناخ  هب  ات  داتفا  هار  هب  درم 
یهام مکـش  رد  اهبنارگ  دـیراورم  ود  رایـسب  یتفگـش  اب  یلو  دـنک  كاپ  ار  نآ  ات  تفاکـش  ار  یهام  مکـش  دیـسر  هک  هناخ  هب  .دوش 

.درک رکش  ار  ادخ  گنرد  یب  دش و  هدز  تفگش  تفای ،

دندوب و هدمآ  مه  اب  ود  ره  شورف  یهام  شورف و  کمن  درک ، زاب  ار  رد  .دش  دنلب  هناخ  رد  يادص  هک  دوب  رورس  یتفگش و  لاح  رد 
هک میدیمهف  تسین ، رگراک  نآ  رد  نادند  میروخب ، نان  نیا  زا  نام  هداوناخ  ای  دوخ  میتسناوتن  میدرک  هچ  ره  ادخ  هدـنب  دـنتفگ : یم 

، تدوخ يارب  تنان  .يرب  یم  رـس  هب  یتخبدب  رد  تسا و  هدیـسر  هجرد  نیرخآ  هب  وت  ِیلاحدب  يا و  هتفرگ  رارق  یتیعـضو  دـب  رد  وت 
.دنتفر دنداد و  وا  هب  ار  اه  نان  سپس  .تدوخ  لالح  مه  یهام  کمن و 
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دش لخاد  دوب ، هدمآ  مالسلا  هیلعداجس  ترضح  يوس  زا  یسک  راب  نیا  .دش  دنلب  رد  يادص  هرابود  هک  دوب  هتفرگ  مارآ  یکدنا  درم 
هدب سپ  نامدوخ  هب  ار  ام  ياذـغ  سپ  تخاس ، فرطرب  ار  تا  يراتفرگ  دوشگ و  ار  وت  لکـشم  هرگ  دـنوادخ  دومرف : ماما  تفگ : و 

.تفر تفرگ و  ار  اه  نان  دعب  .دروخ  یمن  یسک  نامدوخ  زا  ریغ  ار  نآ  هک 

.درک ادیپ  یبوخ  عضو  داد و  ار  دوخ  یهدب  دمآ ، شتسد  هب  هک  یفازگ  ياهب  اب  تخورف و  ار  دیراورم  ود  درم  نآ 

هکنیا نیب  تسا  يدایز  توافت  هچ  دنتفگ : یم  دوب ، هدیسر  ناششوگ  هب  ارجام  هک  مالسلا  هیلعداّجـس  ترـضح  نایوگدب  نانمـشد و 
نینچ هنوگچ  دـشاب ، هدرک  مهارف  وا  يارب  یتورث  نینچ  هکنیا  دـنک و  هدروآرب  ار  وا  زاین  تسناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع 

؟ دنک مهارف  یتورث  نینچ  دناوت  یم  هنوگچ  دوب ، ناوتان  زاین  نآ  ندرک  هدروآرب  زا  هک  یسک  تسا ؟ نکمم  يزیچ 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هرابرد  ار  اه  فرح  نیمه  زین  شیرق  دومرف : دیسر ، مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  شوگ  هب  اه  تبحـص  نیا  ربخ  یتقو 
هتشگزاب هدرک و  هدهاشم  اجنآ  رد  ار  ناربمایپ  راثآ  تسا و  هتفر  سدقملا  تیب  هب  هکم  زا  بش  کی  رد  هنوگچ  هک : دنتفگ  یم  هلآو 

.دورب هنیدم  هب  هکم  زا  زور  هدزاود  زا  رتمک  رد  دناوت  یمن  هک  یسک  تسا ؟

دنگوس دومرف : دوخ  باحصا  هب  سپـس  .دوب  هدرک  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ترـضح  نآ  هک  دندز  یماگنه  ار  اه  فرح  نیا  شیرق 
هار زا  رگم  تسا ، ینتفاین  تسد  دنلب  ياه  هاگیاج  بتارم و  انامه  دنروآ ، یمن  رد  رـس  ادخ  ناتـسود  ادخ و  راک  زا  اهنآ  هک  ادـخ  هب 

ریبدت وا  هچ  ره  هب  ندوب  یضار  و  دنوادخ ، ربارب  رد  مّکحت  كرت  هار  زا  دوش و  یم  شیاتس  یگرزب  هب  هک  يدنوادخ  ربارب  رد  میلست 
انامه دنک ، یم 
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هب مه  ّلجوّزع  دنوادخ  .درک  یمن  يربارب  اهنآ  اب  ربص  رد  یـسک  هک  نانچ  نآ  دندرک ، ربص  اه  جـنر  تالکـشم و  رب  ادـخ  ناتـسود 
هک يزیچ  نامه  زج  دنهاوخ  یمن  دـنوادخ  زا  يزیچ  اهنآ  هتبلا  دومن ، بجاو  ار  ناشیاه  هتـساوخ  ندـش  هدروآرب  داد و  شاداپ  نانآ 

(1) .دشاب هتساوخ  نانآ  يارب  دوخ  ادخ 

نادان تسود  هب  هّجوت 

تیب لها  یـسک  رگا  دسانـش ، یمن  زرم  ّتبحم  یلو  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  رادـفرط  هعیـش و  هک  دوب  یناتـسود  زا  نخـس  اجنیا  ات 
هیلع یبتجم  ماما  هب  یـصخش  .تسا  شخبرثا  شیارب  ایند  نیمه  رد  یتسود  دشابن ، مه  نانآ  هعیـش  درادب و  تسود  ار  مالـسلا  مهیلع 

: تفگ دش و  کیدزن  مالسلا 

؛ نِینِمؤُْملا َّلِذُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »

« .يدرک لیلذ  ار  نینمؤم  هک  یسک  يا  وت  رب  مالس 

.يدرک لیلذ  ار  نینمؤم  هک  وت  رب  مالـس  متفگ : تفگ : یتفگ ؟ هچ  دومرف : .دـش  هدایپ  یتقو  .نکن  هلجع  وش ، هداـیپ  دومرف : ترـضح 
هیواـعم تسد  هب  ار  تّما  راـیتخا  يدـمآ ، راـنک  هیواـعم  اـب  تفگ : ینز ؟ یم  ار  فرح  نیا  اـجک  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 

.دندومن نشور  ار  وا  دنداد و  حیضوت  وا  يارب  ترضح  .يداد 

ثعاب زیچ  هچ  دومرف : ترضح  دیآ ؟ یم  یبتجم  ماما  غارس  ارچ  تسین ، راگزاس  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اب  وا  يرکف  طخ  هک  یسک 
.مسق ادخ  هب  يرآ  تفگ : يراد ؟ ّتبحم  وت  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترضح  .وت  ّتبحم  داد : خساپ  ییایب ؟ اجنیا  هدش 
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: دومرف ترضح 

َنِم َقَرَْولا  ُحـیِّرلا  ُِطقاُسی  امَک  ْمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َبُونُّذـلا  ُِطقاُسَیل  انَّبُح  َّنِاَو  انُّبُح  ُهَعَفَن  ِّالا  مَلیَّدـلا  ِیف  ًاریِـسَا  َناـک  َولَو  ًادـَبَا  ٌدـْبَع  اـنُّبُِحی  ـال  »
؛(1) ِرَجَّشلا

هک یتسرد  هب  دناسر و  یم  دوس  وا  هب  یتسود  نیا  هکنیا  رگم  دشاب ، ملید  زا  يرفاک  ریـسا  رگا  یتح  دراد ، یمن  تسود  ار  ام  یـسک 
« .دزیر یم  تخرد  زا  ار  گرب  داب ، هک  هنوگ  نامه  دزیر ، یم  ار  مدآ  ینب  ياهاطخ  ناهانگ و  ام  ّتبحم 

هک تسا  یتسود  یهاگ  یتح  دـشابن و  رکف  مه  وا  اـب  یلو  درادـب ، تسود  ار  یموصعم  ماـما  هک  دوش  یم  هنوگچ  ناـسنا  هکنیا  هتبلا 
دهاوش هکلب  تسین ، راکنا  لباق  هلئـسم  لصا  تسا ، قیقحت  لّمأت و  لباق  يا  هلئـسم  دـنادب ، دوخ  ماما  ار  وا  اـت  هتفریذـپن  مه  ار  مالـسا 

ینارصن صخـش  ناتـساد  تقد ، اب  هک  دراد  هشیدنا  تقد و  هب  جایتحا  نآ  كرد  ندیمهف و  یهتنم  دراد ، دوجو  نآ  قدص  رب  يدایز 
: میناوخ یم  ار 

ینارصن تسود  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تّبحم 

يداه ماما  هب  رانید  دص  درک  رذن  .درک  دهاوخ  هچ  وا  قح  رد  دناد  یمن  هدرک ، راضحا  ار  وا  یسابع  لکوتم  ینارصن ، تسا  یصخش 
: تفگ دوخ  شیپ  .تفرگ  یلزنم  هدماین -  اجنآ  لاح  هب  ات  دمآ -  ارماس  هب  .دنک  ادـیپ  تاجن  لکوتم  تسد  زا  ات  دـهدب  مالـسلا  هیلع 

.مهدـب وا  هب  ار  رانید  دـص  منک و  ادـیپ  تسا  رظن  تحت  هک  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مورب ، لـکوتم  دزن  هکنیا  زا  لـبق  تسا  بوخ 
.دسرپب یسک  زا  درک  یمن  تأرج  دوبن و  دلب  مه  ار  ماما  لزنم  .تسا  مرج  دوخ  زین  نیا  هک  دورب  ماما  دزن  هنوگچ 
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يذـغاک رد  ار  رانید  دـص  .موش  یم  هدایپ  اـجنآ  دورب  اـج  ره  متفگ : مدـش ، مبکرم  رب  راوس  منک ، هچ  مدرک  رکف  یتدـم  دـیوگ : یم 
لاؤس متفگ : دوخ  مالغ  هب  .تشاد  یمنرب  مدق  هک  دیسر  يا  هطقن  هب  ات  درک  یط  ار  اه  نابایخ  مبکرم  .متشاذگ  منیتسآ  رد  مدیچیپ و 

نب فسوی  وت  تفگ : دش و  جراخ  هناخ  زا  یمداخ  ناهگان  .مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  اضّرلا  نبا  لزنم  دنتفگ : تسیک ؟ لزنم  نیا  نک ،
.وش هدایپ  تفگ : .يرآ  متفگ : یتسه ؟ بوقعی 

لزنم لخاد  هب  ارم  .هدب و  يا  هدروآ  هارمه  هک  يرانید  دص  نآ  تفگ : دمآ و  سپـس  دـش ، هناخ  دراو  دوخ  دُرب و  هناخ  زیلهد  رد  ارم 
دش راکشآ  نم  رب  لیلد  یفاک  هزادنا  هب  متفگ : دش ؟ رهاظ  وت  رب  زیچ  هچ  فسوی ! يا  دومرف : تسا ، هتـسشن  اهنت  ترـضح  مدید  .درب 

هدنیآ رد  یلو  يروآ ، یمن  مالسا  وت  دومرف : ترـضح  رانید .) دص  زا  نداد  ربخ  ارم ، مان  مداخ  ندز  ادص  هناخ ، رانک  ناویح  ندمآ  )
.دوب دهاوخ  ام  نایعیش  زا  دش و  دهاوخ  ناملسم  ینالف  وت ، دنزرف 

ام يرَتَس  َکَّنِاَف  ُْتیَفاو ، اـمِیف  ِْضمإ  َکـَلاْثمَأ ، ُعَْفنََتل  اـّمنِإ  ِهَّللاَو  اُوبِذَـک  .مَُکلاـثمَأ  ُعَْفنَت  ـال  اـنَتَیالِو  َّنِإ  َنوُمُعْزَی  ًاـماْوقَا  َّنِإ  فُسُُوی ! اـی  »
؛(1) ُّبُِحت

ار وت  راک  ام  ورب  دراد ، دوس  وت  لاثما  يارب  مسق  ادخ  هب  دروخ ، یمن  وت  لاثما  درد  هب  ام  یتسود  دـننک  یم  رکف  يا  هدـع  فسوی ! يا 
« .دید یهاوخ  يراد  تسود  ار  هچنآ  .میدرک  تسرد 

.متشگرب متفگ و  وا  هب  متساوخ  هچنآ  متفر ، لکوتم  غارس  هب  دیوگ : یم 

.دید مالسلا  هیلع  ماما  اب  ار  دوخ  یتسود  هرمث  درک و  ادیپ  تاجن  لکوتم  ّرش  زا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ّتبحم  اب  وا  يرآ 

ص:265

ص 240. ج 2 /  راحبلا : هنیفس  . 220 - 1

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 281 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_265_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنام یمن  خساپ  نودب  یتّبحم 

میوش یم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  وا  ام و  درادب ، تسود  ار  ام  ادخ  يارب  یسک  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دسر یم  دب  بوخ و  ناتسود  هب  ایند  درادب  تسود  ار  ام  ایند  يارب  یسک  رگا  دنتسه و  مه  رانک  هک  تشگنا  ود  دننامه 

اْینُّدلا َّنِاَف  اْینُّدِلل  انَّبَحَا  ْنَمَو  هیعبصا ) ّمض  و   ) اذَکه انِِّیبَن  یلَع  َوُهَو  ُنَْحن  اندَرَو  ِهِّلل  انَّبَحَا  ْنَم  لاق : مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نع  »
(1)« .َرِجاْفلاَو َِّرْبلا  ُعَسََتل 

تسا تّبحم  یتسود ، خساپ 

نم داد : خساپ  دوب ، ناهفصا  لها  یناریا و  هک  وا  یتفریذپ ؟ ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما  يدش و  هعیش  ارچ  دش : لاؤس  يدرم  زا 
: دنتفگ يرگید  هدع  نم و  هب  ناهفصا  یلاها  متشاد ، ندز  فرح  تردق  یلو  دوب ، یلاخ  متـسد  متـشاد و  يدام  لکـشم  یگدنز  رد 

یناماسورـس دوخ  یگدنز  هب  دیریگب و  ار  دوخ  قح  هدشن و  هداد  ام  قح  هدش و  ملظ  ام  هب  هک  دییوگب  لکوتم و  تموکح  دزن  دیورب 
.دیهدب

نیرومأم میدـید  ناهگان  .مینزب  ار  دوخ  فرح  میوش و  دراو  هک  رظتنم  میدوب و  هداتـسیا  میتفر ، لـکوتم  هناـخ  رد  هب  میدرک  تکرح 
؟ دنور یم  یسک  هچ  غارس  هب  مدیسرپ : .دنروایب  لکوتم  دزن  هدرک و  تشادزاب  ار  یـصخش  دنتـساوخ  یم  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ 

.دنناد یم  دوخ  ماما  ار  وا  نایعیش  هک  يولع  یصخش  دنتفگ :

ص:266

ص 84. ج 27 /  راونالا : راحب  . 221 - 1

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 282 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_266_1
http://www.ghaemiyeh.com


یصخش مدید  دیشکن ، یلوط  تسا ؟ یتایصوصخ  هچ  ياراد  منیبب  تسا  نایعیش  ماما  هک  یسک  متسیاب و  اج  نامه  متفگ : دوخ  شیپ 
.دنداتسیا ناشیا  ياشامت  هب  دندیشک و  فص  پچ  تسار و  فرط  رد  مدرم  .دمآ  بسا  رب  راوس 

یم دـیدهت  ار  وا  يرطخ  هچ  .دـش  نم  بوبحم  درب و  ارم  لد  شا  یتسود  تفرگ ، رارق  مبلق  رد  شتبحم  داتفا ، ناشیا  هب  نم  هاـگن  اـت 
.نادرگ رود  وا  زا  ار  الب  اهلا ! راب  دسرب ، وا  هب  يّرش  دنکن  ایادخ ! متفگ : مدش ، نارگن  دنک ؟ هچ  وا  اب  دهاوخ  یم  لکوتم  دنک ؟

یم رگم   ) درک هجوت  نم  هب  دیـسر ، نم  هب  یتـقو  درک ، یمن  هاـگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  وا  مدوـب  هتخود  وا  هب  ار  دوـخ  نامـشچ 
: دـندرک اعد  نم  قح  رد  شابن .) نم  نارگن  ینعی   ) .دـش باجتـسم  وت  ياعد  دومرف : دـنکن ) یتیاـنع  وا  یلو  موش  وا  بذـج  نم  دوش 

اجک زا  متفگن ، وا  هب  يزیچ  هک  نم  .ندیزرل  هب  درک  عورـش  مندـب  .دـهدب  وت  هب  دایز  نادـنزرف  تورث و  لام و  رمع و  لوط  دـنوادخ 
هنوگ نیا  ارچ  تسا ؟ ربخ  هچ  دـنتفگ : مناتـسود  مدـش ، دوخیب  دوخ  زا  دـنک !؟ اـعد  نم  قح  رد  اـت  مدرک  اـعد  شقح  رد  نم  دـیمهف 

.تسا ریخ  متفگ : طقف  .مدرکن  وگزاب  اهنآ  يارب  ار  ّتبحم  زار  متفگن و  اهنآ  هب  يزیچ  يدش ؟

نادـنزرف داد و  نم  هب  يدایز  لاوما  دـنوادخ  .دـش  باجتـسم  نم  قح  رد  ترـضح  ياـعد  هک  دیـشکن  یلوط  میتشگرب ، ناهفـصا  هب 
يرآ .متسه  وا  تماما  هب  دقتعم  وا و  هتفیش  هک  یلاح  رد  درذگ ، یم  نم  زا  لاس  دنچ  داتفه و  دودح  نآلا  هک  ینالوط  رمع  دّدعتم و 

(1) .درک اعد  نم  قح  رد  دیمهف و  ارم  زار  اجک  زا  دوبن  ماما  رگا  وا 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگنشت  رب  هیرگ  رادقم  هب  یتسود  خساپ 

نایقتم يالوم  ترایز  هب  يا  هعیش  درم  ًارهاظ  هلجد ، تارف و  یقالت  لحم  ّبیصم ، مان  هب  تسا  يا  يدابآ  فرـشا ، فجن  یکیدزن  رد 
یم نوچ  دید و  یم  ار  وا  دمآ  تفر و  رد  هشیمه  تشاد و  هناخ  اجنآ  رد  هعیـش  درم  هار  رـس  تنـس  لها  زا  يدرم  دـش ، یم  فرـشم 

.درک تراسج  اقآ  سدقم  تحاس  هب  راب  کی  یتح  درک ، یم  هرخسم  ار  وا  دور ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ترایز  هب  تسناد 

یم هچ  فلاخم  نیا  یناد  یم  وت  هک  دز  هلان  درک و  یباـت  یب  یلیخ  دـش  فرـشم  اـقآ  تمدـخ  نوچ  دوب ، تحاراـن  یلیخ  هعیـش  درم 
میهدب رفیک  ار  وا  میناوت  یمن  ایند  نیا  رد  ام  هک  دراد  یقح  ام  رب  وا  دومرف : اقآ  .درک  تیاکـش  دید ، باوخ  رد  ار  اقآ  بش  نآ  .دنک 

؟ تسا هدرک  ادیپ  قح  امش  رب  دبال  دنک  یم  وا  هک  اه  تراسج  نآ  يرآ  متفگ : نم  دیوگ : یم  هعیش  .دنکب  هچ  ره  ولو 

بآ عنم  البرک و  شرطاخ  هب  هعفد  کی  درک ، یم  هاگن  تارف  هب  دوب و  هتسشن  بآ  ود  نیا  یقالت  لحم  رد  يزور  وا  دومرف : ترضح 
یم بآ  اهنآ  هب  دوب  بوخ  تشک ، هنشت  ار  اهنیا  هک  درکن  یبوخ  راک  دعس  نب  رمع  تفگ : دوخ  شیپ  داتفا ، ءادهشلادیس  ترضح  زا 

یمن هک  درک  ادـیپ  یقح  ام  رب  تهج  نیا  زا  اذـل  .تخیر  وا  مشچ  زا  کشا  هرطق  کـی  دـش و  تحاراـن  تشک ، یم  ار  همه  دـعب  داد 
.میهدب ازج  ار  وا  میناوت 

اقآ تفگ : رخسمت ) باب  زا   ) درک و دروخرب  نم  هب  ینس  نآ  هار ، رس  متشگرب  لحم  هب  نوچ  مدش و  رادیب  دیوگ : یم  هعیـش  درم  نآ 
.مراد مه  یمایپ  مدناسر و  ار  مایپ  يرآ  داد : باوج  .يدناسر  ار  مایپ  ام  فرط  زا  يدید و  ار 
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یهاگن بآ  هب  ناشیا  هک  ماما  شیامرف  هب  دیـسر  یتقو  درک ، فیرعت  رخآ  ات  ار  نایرج  هعیـش  درم  تسیچ ؟ وگب  تفگ : دـیدنخ و  وا 
 . ...و داتفا  البرک  دای  هب  درک و 

هب ار  نیا  نم  دوبن و  اجنآ  رد  يدـحا  نامز ، نآ  رد  ایادـخ ! تفگ : تفر و  ورف  رکف  هب  یمک  دـنکفا ، ریز  هب  رـس  دینـش  اـت  ینـس  درم 
.هدیمهف اجک  زا  اقآ  متفگن ، یسک 

: تفگ هلصافالب 

« .ِهَّللا ِلوُسَر  ُّیِصَوَو  ِهَّللا  ُِّیلَو  َنِینِمؤُملاَریِمَا  ایلَع  َّنأَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  »

(1) .دش هعیش  و 

تـسود فاطلا  هنوگچ  هک  میدناوخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  اب  یتسود  دوب ، ایند  رد  یتسود  راثآ  زا  نخـس  اجنیا  ات 
رد ّتبحم  یتسود و  تارمث  اهنیا ، همه  زا  رتالاب  رترب و  اّما  دریگ ، یم  ارف  ار  ناسنا  یگدـنز  شتبحم  میـسن  ددرگ و  یم  لاـح  لـماش 

.تسا ترخآ  ملاع  مان  هب  رگید  ملاع 
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 / ترخآ رد  یتسود  تارمث  راثآ و 

ترخآ رد  یتسود  تارمث  راثآ و  متشه  لصف 

هراشا
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حیضوت

: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

ِفُحُّصلا َو ُِرئاطَتَْدنِع  ِثادـجألا َو  َنِم  ِمایْقلا  َدـْنِعَو  ِْربَقْلا  ِیف  ِتوَْملا َو  َدـْنِع  َهلِّوَهُم : َنِطاوَم  ِهَْعبَـس  یف  ْمُهَّبَحَأ  ْنَم  ُعَْفنَی  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُّبُح 
؛ ِطارِّصلا َْدنِع  ِنازیِْملاَْدنِع َو  ِباسِْحلا َو  َْدنِع 

جراخ تقو  ربق 3 - رد  گرم 2 - ماگنه  - 1: دـناسر یم  دوس  ناتـسود  هب  كانلوه  ياـج  تفه  رد  نم  تیب  لـها  یتسود  ّببحم و 
.طارص لپ  زا  روبع  ماگنه  لمع 7 - يوزارت  رانک  رد  یسرباسح 6 - تقو  لامعا 5 - همان  اب  ندش  هجاوم  ماگنه  ربق 4 - زا  ندش 

162/27 راونالا : راحب 

ص:272

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


ترخآ رد  تّبحم  یتسود و  تارمث 

رتشیب يراثآ  تسا ، ناسنا  یگشیمه  یگدنز  هک  زین  ترخآ  رد  هکلب  دراد ، يدایز  راثآ  ایند  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  اهنت  هن 
نادـنچ ایند  رد  شراثآ  یتسود و  زا  نتفگ  نخـس  دـشاب  یم  سوسحم  ام  يارب  اـیند  یگدـنز  هک  اـجنآ  زا  .دـهد  یم  ناـشن  دوخ  زا 

ادخ یتسود  راثآ  اه و  یگژیو  اب  ییانشآ  تسین ، ام  سوملم  سوسحم و  نوچ  گرم  زا  سپ  یگدنز  نکل  دیآ ، یمن  رظن  هب  راوشد 
.تسا راوشد  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  لوسر و  و 

هنیمز نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تاملک  نآرق و  ادخ ، باتک  دنک ، یم  راودیما  ییانـشآ  نیا  هب  ار  ناسنا  هچنآ  یلو 
هلحرم هب  هلحرم  ار  دوخ  یتسود  ّتبحم و  راثآ  دـنا و  هدیـشک  ریوصت  هب  ار  نآ  ام  يدوجو  تیفرظ  مهف و  ناکما  ردـق  هب  هک  تساه 

.دنا هتسناد  یگشیمه  تشهب  رد  ددعتم  لحارم  یط  زا  سپ  ار  دوخ  ناتسود  هاگیاج  هک  اجنآ  ات  هدومن ، نایب 

: میزادرپ یم  نیموصعم  تاملک  یهلا و  تایآ  زا  یتمسق  هب  میراد  ور  شیپ  رد  ایند  زا  سپ  هک  یلحارم  اب  ییانشآ  يارب 
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ترخآ رفس  رد  بوبحم  یهارمه  یتسود و 

هراشا

لقتنم تایـصوصخ  زا  .دراد  یگزات  وا  يارب  هک  دوش  یم  یگدـنز  زا  يدـیدج  هلحرم  دراو  ایند  یگدـنز  ندـنارذگ  زا  سپ  ناـسنا 
ِیتحار مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یگدادلد  یتسود و  هک  تسا  كانلوه  ياه  هاگتسیا  فقاوم و  زا  روبع  دیدج ، هرود  نیا  هب  ندش 

رتشیب اجنآ  رد  تسود  دوش و  یم  مولعم  رتشیب  هرود  نیا  رد  ّتبحم  یتسود و  شزرا  ردـق و  دراد و  لابند  هب  ار  لـحارم  نیا  زا  روبع 
.دهد یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  دوخ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

ِفُحُّصلا ُِرئاطَت  َدـْنِعَو  ِثادْـجَألا  َنِم  ِماـیِْقلا  َدـْنِعَو  ِْربَْقلا  ِیفَو  َتْوَْملا  َدـْنِع  َهلَّوَهُم ، َنِطاوَم  ِهَْعبَـس  ِیف  ْمُهَّبَحَأ  ْنَم  ُعَْفنَی  ِیْتَیب  ِلـْهَا  ُّبُح  »
ِْلبَْحلِاب ْکَّسَمَتَْیلَو  يِدـَْعب  ًاـِّیلَع  َّلوَتَْیلَف  ِنِطاوَْملا  ِهِذـه  ِیف  ًاَـنِمآ  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَمَف  ِطارِّْصلا ، َدـْنِعَو  ِناْزیِْملا  َدـْنِعَو  ِباـسِْحلا  َدـْنِعَو 

؛(1) ِهِدَْعب ْنِم  ِِهتَْرتِعَو  ٍِبلاط  ِیبَأ  ُنب  ُّیلَع  َوُهَو  ِنِیتَْملا 

جراخ تقو  رد  - 3 ربق ، رد  - 2 گرم ، ماگنه  - 1 دـناسر : یم  دوس  ناسنا  هب  كانلوه  ياج  تفه  رد  نم  تیب  لها  یتسود  ّتبحم و 
.طارص لپ  زا  روبع  ماگنه  - 7 لمع ، يوزارت  رانک  رد  - 6 یسرباسح ، تقو  - 5 لامعا ، همان  اب  ندش  هجاوم  ماگنه  - 4 ربق ، زا  ندش 

یبا نب  یلع  هک  یهلا  مکحم  نامـسیر  هب  درادـب و  تسود  ار  یلع  دـیاب  دـشاب  تینما  رد  لـحارم  نیا  رد  دراد  تسود  سک  ره  سپ 
« .دنزب گنچ  دنیوا ، نادناخ  بلاط و 

.دراذگب رس  تشپ  دناوت  یم  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف  یلع و  یتسود  تیالو و  اب  ار  تخس  لحارم  نیا  ناسنا 
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 / گرم ماگنه 

لوا هاگتسیا  فقوم و 

گرم ماگنه 
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: مالسلا هیلع  یلع  ماما  لاق 

َنِطاوَم ِثالَث  ِیف  ِینارََتل  ًاَقِداص  َْتنُک  نإ 

؛ ِهِذه َکُسْفَن  ُُغْلبَت  ُْثیَح 

.ینیب یم  ارم  دسرب ، هرجنح  هب  تناج  هک  یماگنه  یشاب  هتشاد  یتسود  رد  تقادص  رگا 

راونالاراحب 195/6
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گرم ماگنه  ییادج و  هظحل 

لاح هتشاد ، ُسنا  ندب  نیا  اب  اه  لاس  هک  یحور  .دوش  یم  ادج  مسج  دبلاک  زا  ناسنا  حور  هک  تسا  ینامز  تخـس ، لحارم  زا  یکی 
لباق تسا ، شیپ  رد  ناسنا  يارب  یتخس  طیارش  هچ  .دوش  ادج  هدام  ملاع  زا  هکلب  مسج ، زا  اهنت  هن  دریگب و  هلصاف  نآ  زا  دهاوخ  یم 

.درادرب ناسنا  شود  زا  ار  رفس  نیا  نیگنس  راب  دناوت  یم  یقیقح  ِیتسود  نتشاد  هک  تفگ  ناوت  یم  رادقم  نیمه  یلو  .تسین  روصت 

هک هدرک  راداو  ار  وت  زیچ  هچ  دسرپ : یم  وا  زا  نینمؤملاریما  دور ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  رادید  هب  رهظ  ماگنه  مرگ  ياوه  رد  یصخش 
رد رگا  دومرف : ترـضح  .هدناشک  اجنیا  هب  ارم  وت  ّتبحم  .مسق  ادخ  هب  وت  یتسود  دهد : یم  خساپ  ییآ ؟ نم  غارـس  هب  ماگنه  نیا  رد 

.ضوح رانک  و  طارص ، لپ  رد  نداد ، ناج  ماگنه  دید : یهاوخ  اج  هس  رد  ارم  یشاب  هتشاد  تقادص  ّتبحم 

ْنإ َلاق : .ِهَّللاَو  َکُّبُح  ُتُلق : َِکب ؟ َءاج  اـم  َلاـقَف : ِراـهَّنلا  َفِْصن  ٍمْوَی  َتاذ  مالـسلا  هیلع  َنِینِمؤُْملاَریِمَا  ُْتیَتَأ  َلاـق : روعـألا  ثراـحلا  نع 
(1) .ِضْوَْحلا َْدنِعَو  ِطارِّصلا  َْدنِعَو  هترجنح -  یلإ  هدیب  أموأو  ِهِذه -  َکُسْفَن  ُُغْلبَت  ُْثیَح  َنِطاوَم ، ِثالَث  ِیف  ِینارََتل  ًاقِداص  َْتنُک 
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نیرتشیب دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دراد  تسود  هب  زاـین  رتشیب  ییاـهنت  رد  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  ییاـهنت  هظحل  گرم  هظحل 
یم هچنآ  زا  یتسه  ناما  رد  وت  دـیوگ : یم  يا  هدـنهد  تراشب  هک  دـسرب ، هرجنح  هب  ناج  هک  تسا  یتقو  ام  ّتبحم  هب  امـش  جاـیتحا 

(1) .یسرت

َُّمث هرحن - یلإ  هدیب  أموأو  ِهِذه -  ْمُکِدَحَأ  ُسْفَن  ُُغْلبَت  َنیِح  انِّبُح  یلِإ  هِیف  َنُونوُکَت  ام  َجَوْحَأ  َّنِإ  امَأ  لاق : مالـسلا ، هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع 
.ُْهنِم َْتنِمَأ  ْدَقَف  ُُهفاَخت  َْتنُک  ام  اَّمَأ  ُلوُقَیَف : ُریِشَْبلا ، ِهِیتأَیَف  هترجنح -  یلإ  هدیب  يوهأو  انُهه - یلِإ  َُّدبال  لاق :

تسود راظتنا  رد 

شبلق رد  نانآ  ّتبحم  تسا و  تیب  لها  هتفیش  وا  یلو  دنتسه ، مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  نمـشد  هک  يا  هداوناخ  رد  تسا  يدرم 
هب يریمب و  يراد  وت  هک  یبهذـم  نیا  اـب  مسرت  یم  تفگ : یم  درک و  یم  رادـیب  باوخ  زا  ارم  مرداـم  اهبـش  دـیوگ : یم  هتفرگ ، رارق 

.ترخآ هن  تشاد و  یهاوخ  ایند  هن  هک  يا  هتسب  شنادنزرف  یلع و  رهم  هب  لد  وت  هک  اریز  یتفا ، رد  خزود 

یلع لآ  حدم  هب  اهنت  نم  يرآ  .میارایب  یلع  لآ  شیاتـس  هب  زج  نخـس  مهاوخ  یمن  هک  دـینک  اهر  ارم  تفگ : یم  خـساپ  رد  وا  یلو 
زا ارم  دیناوت  یم  هک  دینک  یم  روصت  هنوگچ  .تسب  رفس  راب  وا  يوس  هب  ور  دناوخ و  ار  ادخ  دوشب  هک  ینامز  ات  تفگ  مهاوخ  نخس 

تیاضر زج  هک  ار  لد  دارم  موش و  یم  کیدزن  لاصو  هب  نانآ  ّتبحم  اب  نم  هک  یلاح  رد  دیرادزاب ، مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ّتبحم 
.مراشف یم  ناج  شوغآ  رد  تسین  ادخ 
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(1) .تسا رت  بجاو  زین  اهزامن  یضعب  زا  نانآ  ّتبحم  تسا و  زورفا  لد  زامن ، رون  نوچ  تلادع  لآ  رهم 

نانمؤمریما مردام  ردپ و  هک  مدید  یم  اریز  مدرک ، یم  رارف  هناخ  زا  هک  دنتفرگ  یم  تخس  نم  رب  ردام  ردپ و  ردق  نآ  دیوگ : یم  وا 
زا دـش ، یم  قاط  متقاط  یهاگ  مورن ، نانآ  دزن  یلو  منامب  هنـسرگ  هناخ  نوریب  رد  متـشاد  تسود  .دـنهد  یم  مانـشد  ار  مالـسلا  هیلع 

.مدیسر غولب  ّدح  هب  ات  منک ، رارف  هرابود  مروخب و  اذغ  يرادقم  مدرگرب ، هناخ  هب  مدش  یم  روبجم  یگنسرگ 

مالـسلا مهیلعراهطا  تیب  لها  یلع و  نانمؤمریما  نارادتـسود  زا  ناشدنزرف  دـندیمهف  هک  وا  بهذـم  یبصان  ردام  ردـپ و  هدـش : لقن 
نامیخژد هب  ار  وا  دننک و  تیاکـش  وا  زا  هیما  ینب  نارودزم  ینعی  تقو ، تموکح  هب  ای  دنـشکب و  ار  وا  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  تسا ،

رد ّتبحم  نانچ  نآ  .تفای  تاجن  اهنآ  تسد  زا  دومرف ، وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  یفطل  هلیـسو  هب  اـما  .دنراپـسب 
راگزاس وا  بوبحم  اب  هک  هچنآ  ره  ینعی....و  رداـم  ردـپ ، دـشکب ، تسد  زیچ  همه  زا  نآ  رطاـخ  هب  دوب  رـضاح  هک  هتفرگ  رارق  شلد 

: دنک یم  نایب  رعش  بلاغ  رد  یهاگ  ار  دوخ  ّتبحم  هک  تسا  يرعاش  وا  .تسین 

ٍهَلیِسَِوب اُولَّسََوت  ُلاجِّرلا  اَِذا  َو 

(2) ٍدَّمَُحم ِلِآل  یِّبُح  ِیتَلیِسَوَف 

« .مراد دّمحم  لآ  هب  هک  تسا  یتبحم  قشع و  هب  اهنت  نم  لسوت  دننک ، لسوت  يا  هلیسو  هب  دنهاوخب  نامدرم  هک  يزور  »
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: دیوگ یم  تسا و  تیب  لها  یتسود  زا  لامالام  شا  یگدنز  هک  یسک  دنام ، یم  خساپ  یب  بوبحم  فرط  زا  یتبحم  نینچ  نیا  ایآ 

ٍسِلْجَِمب َلیِطُأ  ْنَأ  ُهَرْکَأل  یِّنِا 

« .مشاب هتسشن  دشابن ، دمحم  لآ  تلیضف  زا  يرکذ  نآ  رد  هک  یسلجم  رد  مرادن  تسود  نم   » (1) ٍدَّمَُحم ِلآ  ِلْضَِفل  ِهِیف  َرْکِذ  ال 

متسه یسک  رادتسود  نم  تفگ : یم  وا  دراذگ ، یمن  اهنت  یگدنز  رخآ  تاظحل  رد  ار  وا  شتـسود  هک  تشاد  رواب  تسناد و  یم  وا 
رادتـسود هک  دریمب  یـسک  رگا  دوش و  یم  ور  هب  ور  يداش  تراشب و  اـب  وا  اـب  گرم  هظحل  رد  دریمب ، شناتـسود  زا  یکی  یتقو  هک 

.دُرب دهاوخن  هار  يرگید  ياج  هب  خزود  هب  زج  دشاب ، وا  نانمشد  زا  یکی 

لضف هب  نم  ناج ! الوم  .داب  وت  يادف  همه  همه و  مشاب ، هتـشاد  هک  ییاراد  هچ  ره  منادناخ و  لام و  ناج و  ناج ! یلع  نسحلاوبا ، يا 
(2) .ما هتسب  لد  وت  قشع  هب  تسا و  وت  نماد  هب  متسد  مهاگآ ، فراع و  وت  يرترب  و 

درک عورـش  دـعب ، دـیدنخ  یم  هک  یلاـح  رد  داد  تکرح  ار  دوـخ  يا  هـظحل  دـنتفرگ ، ار  وا  رتـسب  رود  دیـسر ، ارف  شگرم  تاـظحل 
: ندناوخ ار  يراعشا 

ًاِّیلَع َّنَا  َنوُمِعاّزلا  َبِذَک 

ٍتانَه ْنِم  ُهَّبُِحم  یِْجُنی  َْنل 

ٍنْدَع َتَّنَج  ُتلَخَد  یِّبَرَو  ْدَق 

ِیتائِّیَس ْنَع  ُهل  ِْالا  َِیل  یفَع  َو 
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ٍِّیلَع َءایلْوَا  َمْوَْیلا  اوُرِْشباَف 

ِتامَْملا َّقَح  َِّیلَع  اْوَّلََوت  َو 

ِهِیَنب اْوَّلََوت  ِهِدَْعب  ْنِم  َُّمث 

ِتافِّصلِاب ٍدِحاَو  َدَْعب  ًادِحاو 

تشهب هب  هک  مسق  ادخ  هب  .دهد  یمن  تاجن  تکاله  زا  ار  شنارادتـسود  مالـسلا  هیلع  یلع  دنرادنپ  یم  هک  نانآ  دنیوگ  یم  غورد  »
دیراد ندـب  رد  ناج  اـت  دـییوگب  اـهنآ  هب  دـیهد و  تراـشب  یلع  نارادتـسود  هب  .تشذـگ  رد  مناـنهانگ  زا  ادـخ  مدـش و  دراو  يدـبا 
تافـص اب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ناـنامه  دیـشاب  شنادـنزرف  رادتـسود  زین  وا  زا  سپ  وا و  هب  رخآ  مد  اـت  دیـشاب و  یلع  رادتـسود 

(1)« .دنتُّما كاپ  ناربهر  شیوخ  صاخ 

نادیهش رالاس  ياثر  رد 

یـسک وا  .تسب  ورف  مشچ  ناهج  زا  وا  لآ  یلع و  ّتبحم  زا  رپ  یبلق  اب  یگلاس  نس 68  رد  هک  تسا  يریمح  لیعامسا  دیـس  وا  يرآ 
.تسشن درک و  مالس  دش ، دراو  یتقو  تساوخ ، دورو  هزاجا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  زا  هک  دوب 

رد ار  شا  هداوناخ  ترضح  .دنک  ییارس  هیثرم  مالسلا  هیلعءادهشلادیس  يازع  رد  دناوخب و  رعش  هک  دنتساوخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
مالـسلا مهیلعربمایپ  تیب  لها  هب  ار  دوخ  ّتبحم  قشع و  مه  وا  .دننک  هدافتـسا  يریمح  كانزوس  راعـشا  زا  هک  دـندیناشن  هدرپ  تشپ 

: درک زاربا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ّتبحم  رهم و  هنییآ  ًاصوصخم 

ِْنیَسُحلا ِثْدَج  یلَع  ْرُْرمُأ 

ِهّیِکَّزلا ِهِمَظْعَِأل  ْلُقَف 

ْنِم ُْتلِز  امَظْعَأ ال  ای 

ِهَّیِوَر ِِهبِکاَس  َءافِط  َو 
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ِهِْربَِقب َتْرَرَم  اذِاَف 

ِهَّیِطَملا َْفقَو  ِِهب  ْلِطَأَف 

ِرَّهَطُْمِلل َرَّهَطُملا  ِْکبَا  َو 

ِهَّیِقَّنلا ِهَرَّهَطُملا  َو 

َْتتَا ٍَهلَوَعُم  ِءاُکبَک 

ِهَِّینَملا اَهِدِحاِول  ًاَمْوَی 

هک یتقو  دیشاب  باریس  قح  تمحر  ناراب  زا  هتسویپ  وگب ، كاپ  ياه  ناوختـسا  نآ  هب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رازم  رـس  البرک  هب  ورب 
درمدار دـنزرف  درمکاپ ، نآ  رب  نک و  لّمأت  گنرد و  نزب و  وناز  شربارب  رد  نارتش  نوچ  داتفا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  رازم  هب  ترذـگ 

هیرگ دیرگ ، یم  شنادنزرف  زا  يدنزرف  گرم  رب  هک  ینابرهم  ردام  لثم  تسا ، هتساریپ  ینز  كاپ  هک  هرهاط  هقیدص  رـسپ  دامنکاپ و 
.نک

ماما هناخ  زا  نویـش  هیرگ و  يادص  دش و  يراج  شراسخر  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  نامـشچ  زا  کشا  مدید  دیوگ : یم 
(1) .دش دنلب  مالسلا  هیلع 

نمؤم نیلاب  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  روضح 

دوخ حور  ضبق  زا  نمؤم  نداد ، ناج  ماگنه  ایآ  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  دـیوگ : یم  ریـصبوبا 
ترـضح دشابن ؟ نینچ  هک  دوش  یم  روصت  هنوگچ  مدرک : ضرع  .تسین  نینچ  هک  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : ترـضح  تسا ؟ تحاران 
ترـضح بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  وا  تیب  لـها  ادـخ و  لوسر  دـسر ، یم  نمؤم  حور  ضبق  ناـمز  نوچ  دومرف :
لیفارسا لیئاکیم و  لیئاربج و  هکنآ  رگید  .دنوش و  یم  رضاح  وا  دزن  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هیقب  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  همطاف و 

.دنوش یم  رضاح  لیئارزع  و 
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ار ام  تیالو  ّتبحم و  هک  هدوب  یناـسک  نآ  زا  نمؤم  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  دـننک : یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاـح  نیا  رد 
.مراد تسود  ار  وا  مه  نم  نیاربانب  تسا ، هتشاد 

ار وا  مه  نم  دراد ، تسود  ار  وا  هّیرذ  یلع و  هک  تسا  یناسک  زا  نمؤم  نیا  لیئاربج ! يا  دیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
دراد تسود  ار  وا  هیّرذ  یلع و  صخش  نیا  ینعی  دیوگ ، یم  لیفارسا  لیئاکیم و  هب  ار  ترابع  نیمه  دننام  مه  لیئاربج  .مراد  تسود 

تـسود ار  وا  لآ  دـمحم و  هک  تسا  یناسک  زا  نیا  دـنیوگ : یم  توملا  کلم  هب  مه  اب  یگمه  سپـس  .مراد و  تسود  ار  وا  مه  نم 
.راد شیپ  ارادم  قفر و  قیرط  وا  اب  نیاربانب  تسوا ، هّیرذ  یلع و  تیالو  ياراد  دراد و 

تـشاد و یمارگ  یلاـع  تـلزنم  ماـقم و  رد  دـیزگرب و  ار  امــش  هـک  ییادـخ  نآ  هـب  دـنگوس  دـیوگ : یم  خــساپ  رد  توـملا  کـلم 
مرت نابرهم  وا  هب  تبسن  نم  داد ، صاصتخا  تلاسر  هب  دومرف و  باختنا  تّوبن  هب  قیالخ  عیمج  نایم  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

.قیفش ردارب  کی  تقفش  زا  تسا  رت  نوزفا  وا  هرابرد  نم  تقفش  و  نابرهم ، ردپ  کی  زا 

دوخ ندرگ  يدمآ و  نوریب  هدهع  زا  ایآ  دیوگ : یم  وا  هب  دریگ و  یم  رارق  رضتحم  صخـش  نآ  لباقم  رد  توملا  کلم  لاح  نیا  رد 
نیا ربارب  رد  ناگورگ  هب  هچنآ  يدمآ و  نوریب  تناما  هدهع  زا  ایآ  یتفرگ ؟ ار  يدازآ  ّکف و  دـیلک  يدرک و  جراخ  هدـهع  راب  زا  ار 

؟ یتفرگ زاب  يدوب  هدرپس  ناما 

سپ ار  دوخ  يورگ  يدرک و  جراـخ  هدـهع  زا  ار  دوـخ  هلیـسو  هچ  هب  دـیوگ : یم  توـملا  کـلم  .یلب  دـیوگ : یم  خـساپ  رد  نمؤـم 
.وا هیّرذ  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  دّمحم و  لآ  دّمحم و  ّتبحم  هب  دیوگ : یم  نمؤم  یتفرگ ؟
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يدیـسرت و یم  هچ  ره  زا  هکنآ  لّوا  دومرف : تیانع  وت  هب  زیچ  ود  تیالو  ّتبحم و  نیا  لباقم  رد  دـنوادخ  دـیوگ : یم  توملا  کلم 
.داد رارق  نامارد  ار  وت  ادخ  يدوب ، ساره  میبرد و 

وت لـباقم  رد  نیبب  نک و  زاـب  ار  دوخ  نامـشچ  لاـح  .دومرف  تیاـنع  وت  هب  ادـخ  یتـشاد ، دـیما  وزرآ و  لـیم و  زیچ  ره  هب  هکنآ  مود 
مهیلع نیرهاط  همئا  ادـخ و  لوسر  هب  نیرـضاح ، زا  کی  کی  هب  دـیاشگ و  یم  ار  دوخ  یتوکلم ) نطاب و   ) ناگدـید نمؤم  تسیچ ؟

.دزادنا یم  رظن  يرگید  زا  سپ  یکی  هب  تقد  اب  دنک و  یم  هاگن  یهلا  برقم  ناگتشرف  مالسلا و 

نیرهاط همئا  ادـخ و  لوسر  زا  رـضاح ، دارفا  نیا  هدومرف و  نّیعم  وت  يارب  ادـخ  هک  تسا  ییاج  اجنیا  دـیوگ : یم  وا  هب  توملا  کلم 
ای یـشاب  اهنآ  اب  يدـنویپب و  اـهنآ  هب  هک  يراد  تسود  اـیآ  .دنتـسه  وت  ياـه  نیـشنمه  ناـقیفر و  برقم ، ناگتـشرف  مالـسلا و  مهیلع 
ایند هب  یتجاح  رگید  ارم  مدرگرب و  ایند  هب  مهاوخ  یمن  ًادبا  مرادن ، تسود  هن ، هن  دـیوگ : یم  نمؤم  يدرگرب ؟ ایند  هب  يراد  تسود 

.مرادن یلیم  نینچ  هن ، دنک : یم  هراشا  وربا  مشچ و  اب  .تسین و 

هب ار  دوخ  نامـشچ  رخآ  هظحل  نآ  رد  هک  دیا  هدـیدن  نمؤم ، تارکـس  لاح  رد  امـش  ایآ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
 - هلالج ّلج  راگدرورپ -  شرع  نورد  زا  يا  هدـننک  ادـن  لاـح  نیا  رد  دزادـنا ؟ یم  ـالاب  ار  دوخ  يوربا  دـنک و  یم  زاـب  ـالاب  تمس 

ییادن
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: دنونش یم  دنتسه  وا  روضح  رد  هک  یناسک  مامت  دونش ، یم  وا  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  هک  دنک  یم  وا  هب 

يِدابِع ِیف  ِیلُخْداَف  ِباَوَّثلِاب  ًهَّیِضْرَم  ِهَیالِْولِاب  ًهَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجِْرا  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهَِّمئَألاَو  ِهِّیِـصَوَو  ٍدَّمَُحم  یلِإ  ُهَِّنئَمْطُملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای 
.ٍَهبوُشَم َْریَغ  ِیتَّنَج  ِیلُخْداَو  ِِهْتَیب  ِلْهَاَو  ٍدَّمَُحم  َعَم 

مارآ شا ، یـصو  زا  دعب  نیرهاط  هّمئا  شا و  ّیـصو  دمحم و  تموکح  تراما و  شریذـپ  تیالو و  ّتبحم و  ربارب  رد  هک  یـسفن  يا 
یتسه یضار  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ  هب  نک  عوجر  يدمآ ، رد  اهنآ  ناما  نما و  ماقم  رد  يدرک و  لصاح  لد  تنوکس  یتفرگ و 

تیب لها  دّمحم و  نم ، ّصاخ  ناگدـنب  هرمز  رد  وش  لخاد  سپ  باوث ، هضافا  هب  يدـش  عقاو  ادـخ  رایتخا  دنـسپ و  دروم  تیالو و  هب 
(1) .دهد رازآ  ار  وت  هک  یجنر  یتحاران و  ترودک و  هبئاش  نیرتمک  نودب  كاپ ، صلاخ و  تشهب  رد  وش  لخاد  و  وا ،

البرک رد  قارف  هظحل  تسود و  رادید 

.تسا هدراذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  قارف  هظحل  رد  یتسود  تارمث  زا  ییاه  هولج  تسا ، ّتبحم  یتسود و  شیامن  هک  اروشاع 

شتیب لها  وادـخ  لوسر  اب  ّتبحم  یتسود و  دـنویپ  ناـنچ  نآ  درذـگ ، یمن  وا  رمع  زا  رتشیب  لاـس  تفه  تسیب و  دودـح  هک  یناوج 
قالخا هفایق و  رد  یتح  هک  دراد  مالسلا  مهیلع 
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یم تحارج  زا  رپ  یندـب  اب  نونکا  یلو  دـنک  یم  هاـگن  وا  هب  تسادـخ  لوسر  رادـید  قاتـشم  سک  ره  هک  هدراذـگ  رثا  شراـتفگ  و 
، عادو هظحل  رد  یلو  .یتخـس  هظحل  هچ  .دـنک  عادو  تسادـخ ، ّتبحم  انامه  هک  وا ، ّتبحم  زا  لاـمالام  شبلق  هک  يردـپ  اـب  دـهاوخ 

.دراذگ یمن  اهنت  ار  وا  شبوبحم 

ردپ هب  ار  هنحص  نیا  دید و  دوخ  رانک  رد  یتشهب  بارـش  زا  یفرظ  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  داتفا ، نیمز  هب  بسا  زا  یتقو 
دناسر یم  مالس  ار  وت  تسوت ، راظتنا  رد  بشما  وا  درک و  باریس  ارم  هک  تسادخ  لوسر  مدج  نیا  وت ! رب  مالس  مردپ ! .داد  شرازگ 

.نک باتش  ام  دزن  هب  تندمآ  رد  دیوگ : یم  و 

نوخ تروص  رب  تروص  هک  یلاح  رد  دراد و  یم  زاربا  وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  قشع  ّتبحم و  دنک و  یم  ادیپ  روضح  وا  رانک  مه  ردپ 
(1) .دنک یم  عادو  وا  اب  هداهن  شدولآ 
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 / ربق

مود هاگتسیا  فقوم و 

ربق
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: مالسلا هیلع  موصعملا  مامالا  لاق 

...ًهَروُص َّنُهَفَْظنَأ  َوًاحیِر  َّنُهَبَیْطَأ  ًهَْبیَه َو  َّنُهاْهبَأ  ًاَهْجَو َو  َّنُهَنَـسْحَأ  ٌهروُص  َّنِهِیف  ٍرَوُص ؛ ُهَّتِـس  ِهِْربَق  یف  َهَعَم  َلَخَد  ُنِمؤُْملا  ُدـْبَْعلا  َتاماذإ 
؛ مالسلا مهیلعٍدَّمَُحم  ِلِآل  ُهَیالِْولا  اَنَأ 

مهیلعدّمحم لآ  تیالو  یتسود و  نانآ ، نیرت  هزیکاپ  نیرتوبشوخ و  نیرتابیز ، هک  دنوش  یم  دراو  تروص  شش  نمؤم ، هدنب  ربق  رد 
.تسا مالسلا 

نساحم 288/1
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دیدج لزنم  هب  دورو 

يارب خلت و  یـضعب  يارب  تسا ؛ یثداوح  هارمه  تسا ، ربق  ای  خزرب و  نآ  مان  دراد و  شیپ  رد  ناسنا  هک  يدیدج  لزنم  هب  ندش  دراو 
ناشدورو دننیب و  یم  دوخ  رانک  رد  ار  تسود  دیدج ، لزنم  رد  تسادخ ، ناتسود  ادخ و  هاگلزنم  ناشبلق  هک  نانآ  .نیریـش  يا  هدع 

.دننک یم  انشآ  هدمآ ، مهارف  ییاریذپ  يارب  هک  یتاناکما  اب  ار  نانآ  دنیوگ و  یم  دمآ  شوخ  ار 

اشگب و نابز  يا ؟ هدرک  رس  وا  اب  ار  يرمع  يا و  هتسب  یتسود  نامیپ  یـسک  هچ  اب  تسا ، یتسود  ّتبحم و  زا  لاؤس  هاگلزنم  ربق  هناخ 
؟ یتشاد ییانشآ  شتیب  لها  لوسر و  ادخ و  اب  ایآ  نک ، یفرعم  ار  دوخ  ناتسود 

نیا رب  دـییأت  رهم  اـجنآ  رد  بوبحم  روضح  دـهد و  یم  ار  دوخ  خـساپ  ناـبز ، تکرح  زا  لـبق  هدوـب ، ناـنآ  ّتبحم  هاـگیاج  هک  یلد 
.دوش یم  یعّدم 

نیلوا ایند و  ياهزور  زا  زور  نیرخآ  دـنک و  تلحر  ایند  زا  دـهاوخ  یم  مدآ  دـنزرف  هک  یتقو  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
وا سپ  .وا  لمع  وا و  نادـنزرف  وا و  لام  ددرگ ؛ یم  مسجم  دوخ  هیلاثم  تروص  هب  وا  يارب  زیچ  هس  تسوا ، ترخآ  ياـهزور  زا  زور 

رظن
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تـسد زا  يارب  مدوب و  صیرح  رایـسب  وت  يروآ  عمج  ندروآدرگ و  يارب  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  دـیوگ : یم  شلام و  هب  دـیامن  یم 
رد لاـم  دـیآ ؟ یم  رب  هچ  نم  يارب  وت  تسد  زا  یگراـچیب ، یتسدـگنت و  ِماـگنه  نیا  رد  مدوب ، لـیخب  رایـسب  وت  ندومن  اـهر  نداد و 

.ینک تفایرد  یناوت  یم  نم  زا  ار  دوخ  نفک  طقف  دیوگ : یم  باوج 

رد مدوب و  تسود  رایـسب  امـش  هب  تبـسن  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  دیوگ : یم  دوخ و  نادنزرف  يوس  هب  دنک  یم  تافتلا  نآ  زا  سپ  و 
عقوم نیا  رد  نونکا و  مدش ، یم  رثأتم  دـش  یم  دراو  امـش  رب  هک  یتحاران  دـنزگ و  هنوگ  ره  زا  مدوب ، امـش  ظفاحم  یماح و  لاح  ره 

رد میرب و  یم  تربق  هریفح و  يوس  هب  ار  وت  ام  دـنیوگ : یم  خـساپ  رد  اهنآ  تسا ؟ هتخاس  يراـک  هچ  نم  يارب  امـش  تسد  زا  ریطخ 
.مینک یم  ناهنپ  كاخ  نایم 

یب رایـسب  امـش  ندروآ  اجب  هب  تبـسن  نم  دـیوگ : یم  هداد و  ماجنا  هک  یتانـسح  هحلاص و  لامعا  يوس  هب  دـنکفا  یم  رظن  سپـس  و 
یم خـساپ  رد  لمع  تسا ؟ هتخاـس  يراـک  هچ  نم  تاـجن  يارب  امـش  زا  زورما  دـیدوب ، نیگنـس  رایـسب  نم  يارب  امـش  مدوب و  تبغر 

راگدورپ ترـضح  هاگـشیپ  رد  ضرع  ماقم  رد  وت  نم و  ات  موش  یمن  رود  وت  زا  ربق و  نایم  رد  متـسه  وت  نیرق  وت و  قیفر  نم  دـیوگ :
.میوش رضاح 

، مدرم مامت  زا  هک  دیآ  یم  وا  دزن  هب  یـسک  دشاب ، ادـخ  ّیلو  عیطم و  تسا  گرم  تارکـس  راضتحا و  لاح  رد  هک  یـصخش  نآ  رگا 
بناج زا  هک  ازف  ناج  ياه  میـسن  هب  ار  وت  داب  تراـشب  دـیوگ : یم  وا  هب  تسا و  رترخاـف  شـسابل  رتاـبیز و  شرظنم  رترّطعم و  شیوب 

.يدمآ شوخ  داب ، كرابم  تمدق  تیفاع ، هب  يدش  دراو  تمعن ، رپ  تشهب  وبشوخ و  ياه  لگ  دزو و  یم  ادخ 
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صخـش .ما  هدمآ  تشهب  يوس  هب  ایند  زا  هک  متـسه  وت  يوکین  لمع  نم  دیوگ : یم  خـساپ  رد  وا  یتسیک ؟ وت  دـیوگ : یم  ادـخ  ّیلو 
دنربب و تعرس  هب  هک  دننک  یم  لمح  ار  وا  هزانج  هک  ار  يدارفا  دهد  یم  مسق  دهد و  یم  لسغ  ار  وا  هک  ار  یسک  دسانـش  یم  هدرم 

.دنراپسب كاخ  هب  رتدوز 

وا رادرک  دیاقع و  زا  هدننک  ییوجزاب  یـسرپزاب و  هتـشرف  ود ، نآ  دـنیآ و  یم  وا  دزن  هب  کلم  ود  دـننک ، یم  شربق  دراو  ار  وا  یتقو 
دوخ شین  ياه  نادند  اب  ار  نیمز  دنـشک و  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  دنلب  ياهوم  هک  دنوش  یم  کیدزن  وا  تمـس  هب  يروط  هب  دنتـسه و 
نانچ نانآ  نامـشچ  تسا و  نامـسآ  دـیدش  دـنت و  شّرغ  يادـص  ییوگ  هک  تسا  هدـننز  بیهم و  ناـنچ  اـهنآ  يادـص  دـننَک و  یم 

.تسا نامسآ  هایس  ياهربا  هدننز  قرب  دننام  ییوگ  هک  تسا  روآ  تشحو  زیگنا و  تشهد 

: دـیوگ یم  باوـج  رد  وا  تسیک ؟ وـت  ماـما  و  تسیچ ؟ وـت  نـید  تـسیک ؟ وـت  ربـمغیپ  تـسیک ؟ وـت  راـگدرورپ  دنـسرپ : یم  ود  نآ 
مهیلع هَّللا  تاولـص  همئاو  بلاط  یبا  نب  یلع  مالـسا و  نم  نید  تسا و  نم  ربمایپ  دّـمحم  دـحاو و  يادـخ  تسا ، هَّللا  نم  راگدرورپ 

: دنیوگ یم  اهنآ  .دنتسه  نم  ناماما 

یضَْرتَو ُّبُِحت  اِمب  ُهَّللا  َکَتَّبَث 

.تسوت ّتبحم  دروم  یتسه و  نآ  رادتسود  هک  هچنآ  هب  درادب  تباث  ار  وت  دنوادخ 

: دیامرف یم  هک  تسادخ  راتفگ  نانآ ، نخس  نیا  و 

(1) ؛» ...ِهَرِخَْألا ِیف  اَْینُّدلا َو  ِهوَیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُّتِبَُثی  »
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« .ترخآ ایند و  رد  تباث ، راتفگ  هب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دراد  یم  رارقرب  تباث و  »

هب تشهب  زا  يرد  دنهد و  یم  هعـسوت  وا  يارب  ار  وا  ربق  دبای ، هار  اجنادـب  وا  ناگدـید  رون  دـسرب و  وا  مشچ  عاعـش  هک  ییاج  ات  سپ 
باوخ دـننام  باوخب  نامداش ، کنخ و  هزات و  ياـه  مشچ  اـب  باوخب ، شوخ  ِباوخ  هب  دـنیوگ : یم  وا  هب  دـننک و  یم  زاـب  وا  يور 

.مّعنتم دنمورب  ملاس و  ناوج 

: دیامرف یم  هک  تسادخ  راتفگ  نیا  و 

.تشاد دنهاوخ  ار  هاگباوخ  هاگتحارتسا و  نیرتهب  هاگیاج و  نیرتهب  ماگنه  نآ  رد  نایتشهب 

رت و تشز  رت و  هدننز  شسابل  مدرم  دارفا  مامت  زا  هک  دیآ  یم  وا  دزن  هب  یـسک  دشاب ، ادخ  نانمـشد  زا  هدرم  هزات  صخـش  نآ  رگا  و 
تسا و ترارح  رپ  هتخادگ  زلف  نوچ  هک  ییاه  یندیماشآ  هب  ار  وت  داب  تراشب  دیوگ : یم  وا  هب  تسا ، رت  نّفعتم  همه  زا  شندـب  يوب 

یم ار  وا  هزانج  هک  ار  يدارفا  دسانـش و  یم  دـهد  یم  لسغ  ار  وا  هک  یـسک  زین  نیا  .خزود  شتآ  ندرک  ّسح  ندـش و  کـیدزن  هب 
.دننک يراددوخ  ندرب  زا  دنراد و  هگن  يردق  هک  دهد  یم  دنگوس  دنرب 

: دنیوگ یم  وا  هب  سپـس  دنیاشگ و  یم  ار  وا  نفک  ياهدنب  دـنیآ و  یم  هدـنوش  دراو  هتـشرف  ود  نآ  ددرگ  دراو  شربق  رد  نوچ  سپ 
.مناد یمن  دیوگ : یم  باوج  رد  وا  تسیچ ؟ وت  نید  و  تسیک ؟ وت  ربمغیپ  تسیک ؟ وت  راگدرورپ 
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نج و زا  ناگدنبنج  مامت  هک  دننز  یم  وا  هب  يا  هبرـض  نارگ  زرگ  اب  نانچ  .يداهنن  مدق  تیاده  هار  رد  یتسنادن و  دنیوگ : یم  نانآ 
نآ .تالاح و  نیرتدب  هب  باوخب  دنیوگ : یم  وا  هب  سپـس  دـننک و  یم  زاب  وا  يور  هب  مّنهج  زا  يرد  .دنـسرت  یم  هبرـض  نآ  زا  سنا 

يدح هب  دراد ، دوخ  ِرـس  ِناکیپ  رد  هتفر  ورف  هزین  هک  يراشف  یگنت و  لثم  تسا  راشف  ياراد  تسا و  گنت  وا  يارب  يا  هزادـنا  هب  ربق 
ریاس دـنبای و  تسد  وا  رب  نیمز  ياه  برقع  رام و  زین  لاح  نیا  رد  دوش و  جراخ  شیاه  شوگ  اـه و  نخاـن  ناـیم  زا  وا  رـس  زغم  هک 

يارحـص رد  باتک  باسح و  يارب  دنادرگ و  جراخ  ربق  زا  ار  وا  ادخ  هک  یتقو  ات  دنزگب  ار  وا  هتـسویپ  دنوش و  هریچ  وا  رب  ناگدنزگ 
.دنک ثوعبم  روشحم و  تمایق 

فیفخت وا  باذع  تمایق  ندش  اپرب  اب  هک  دـنک  یم  لایخ  ددرگ ، اپرب  تمایق  رتدوز  هک  دـنک  یم  اّنمت  ًامئاد  يراتفرگ  تدـش  زا  وا  و 
(1) .تفای دهاوخ 

ربق هناخ  رد  ناسر  يرای  ناتسود 

انـشآ تسود  تایـصوصخ  اب  ناسنا  دنچ  ره  .دشاب  یم  ناسنا  ناسر  يرای  ربق ، هاگلزنم  رد  مالـسلا  مهیلع  شنادنزرف  یلع و  یتسود 
، تسا مالـسلا  مهیلع  یلع  دالوا  یلع و  هب  نداد  لد  تسا  مهم  هچنآ  .دشاب  هدومن  دوخ  بوذجم  ار  وا  تسود  تالامک  یلو  دشابن ،

.تسا هدوبن  وا  يارب  ایند  نیا  رد  ییانشآ  يارب  يرتشیب  تصرف  هچ  رگا 
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دیـس ار  وا  اذـل  البرک و  لها  داوج ، دّیـس  مان  هب  دوب  یظعاو  البرک  رد  دومرف : لقن  نازیملا  ریـسفت  بحاص  ییاـبطابط  همـالع  موحرم 
تسد رود  ياهاتـسور  یحاون و  رد  فارطا ، رد  تفر  یم  ازع  مّرحم و  مایا  رد  یلو  دوب ، البرک  نکاس  وا  .دنتفگ  یم  ییالبرک  داوج 

.دومن یم  تعجارم  البرک  هب  سپس  تفگ و  یم  هلئسم  دناوخ و  یم  تعامج  زامن  درک ؛ یم  غیلبت 

يدیفس نساحم  ینارون و  درم  ریپ  اب  درک  دروخرب  اجنآ  رد  دندوب ، بهذم  یّنس  اهنآ  همه  هک  يا  هبـصق  هب  داتفا  شروبع  هبترم  کی 
حول و هداس  درم  نیا  نوچ  دنامهفب ، وا  هب  ار  عّیشت  دناوت  یمن  نآلا  دید  دش ، دراو  هرکاذم  تبحـص و  رد  زا  تسا  یّنـس  دید  نوچ  و 
، بلطم هئارا  دیاش  درادن و  یگدامآ  هک  تسا  راشرـس  دـندومن  ار  تفالخ  ماقم  بصغ  هک  يدارفا  ّتبحم  زا  شبلق  نانچ  لد ، كاپ 

؟ تسیک امش  خیش  دیسرپ : وا  زا  دومن  یم  مّلکت  درمریپ  نآ  اب  هک  زور  کی  رد  .دشاب  هتشاد  سوکعم  هجیتن 

.دیامن هعیش  ار  وا  هدش و  ادیپ  وا  لد  رد  نامیا  جیردت  هب  ات  دنک  زاب  وا  اب  ار  هرکاذم  هار  مک  مک  لاؤس  نیا  اب  تساوخ  یم  داوج  دیس 
رتش ردقچ  دراد ، دنفسوگ  ردقچ  دراد ، تفایـض   (1) ناوخ نیدنچ  هک  تسا  يدنمتردق  درم  کی  ام  خیـش  تفگ : خـساپ  رد  درمریپ 

نّکمتم و درم  ردـقچ  امـش ، خیـش  زا  هب  هب  تـفگ : داوـج  دیـس  .دراد  هلیبـق  هریـشع و  نیدـنچ  دراد ، زادـناریت  رفن  رازه  راـهچ  دراد ،
! تسا يدنمتردق 
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ره سک  ره  هک  تسا  ییاقآ  کی  ام  خیش  تفگ : تسیک ؟ امش  خیـش  تفگ : داوج و  دّیـس  هب  درک  ور  درمریپ  تارکاذم ، نیا  زا  دعب 
قرشم رد  وا  یـشاب و  ملاع  برغم  رد  ای  و  ملاع ، برغم  رد  وا  یـشاب و  ملاع  قرـشم  رد  رگا  دنک ، یم  هدروآرب  دشاب  هتـشاد  یتجاح 

وت زا  لکشم  عفر  دیآ و  یم  وت  غارس  هب  ًاروف  ینک ، ادص  ار  وا  يربب و  ار  وا  مسا  دیآ ، شیپ  وت  يارب  یناشیرپ  يراتفرگ و  رگا  ملاع ،
.دنک یم 

.یلع خیش  تفگ : داوج  دیس  تسیچ ؟ شمسا  دشاب ، روط  نیا  تسا  بوخ  خیش  تسا ، یخیش  بجع  هب  هب  تفگ : درمریپ 

زا درمریپ  نآ  اّما  .دـمآ  البرک  هب  مه  داوج  دّیـس  دـندش و  ادـج  مه  زا  دـش و  مامت  سلجم  تفرن ، نایم  هب  ینخـس  هراب  نیا  رد  رگید 
.دوب وا  هشیدنا  رد  رایسب  دوب و  هدمآ  ششوخ  یلیخ  یلع  خیش 

هعیش ار  خیش  دناسرب و  نایاپ  هب  ار  هرکاذم  هک  یناوارف  هقالع  قشع و  اب  .دمآ  هیرق  نآ  هب  هرابود  داوج  دّیـس  هک  ینامز  تّدم  زا  سپ 
میدرب یلع  خیش  زا  یمان  زور  نآ  رد  مینک ، یم  مامت  ار  انب  الاح  میتشاذگ و  ار  انب  ریز  گنس  زور  نآ  رد  ام  تفگ : یم  دوخ  اب  .دنک 

.مییامن یم  يربهر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  سدقم  ماقم  هب  ار  لد  نشور  درمریپ  مینک و  یم  یفرعم  ار  یلع  خیش  زورما  و 

ام يدرمریپ ! بجع  تفگ : دوخ  اب  دش ، رثأتم  یلیخ  .تسا  هتفر  ایند  راد  زا  دنتفگ : درک ، شسرپ  درمریپ  نآ  زا  دش و  هیرق  دراو  یتقو 
درمریپ میهد و  ماجنا  يراک  میتساوخ  یم  ام  .تیالو  نودب  تفر  ایند  زا  فیح ! مینک ، انشآ  تیالو  اب  ار  وا  هک  میدوب  هتـسب  لد  وا  هب 

.تسین ینمشد  دانع و  لها  هک  دوب  مولعم  نوچ  مینک ، يریگتسد  ار 
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.مدش رثأتم  تّدش  هب  درک و  رثا  نم  رد  رایسب  وا  توف  .تسا  هدومن  مورحم  تیالو  هب  شیارگ  زا  ار  درمریپ  ءوس ، تاغیلبت  تائاقلا و 

: متفگ دندرب ، وا  تبرت  رـس  رب  ارم  شنادنزرف  .دیربب  وا  ربق  رـس  ارم  مدرک  اضاقت  متفگ و  تیلـست  اهنآ  هب  متفر و  شنادنزرف  ندید  هب 
زا مورحم  صقان و  هک  سوسفا  دوب ، کیدزن  عّیـشت  هناتـسآ  هب  یلیخ  يدرب ؟ ایند  زا  ار  وا  ارچ  میتشاد ، دیما  درمریپ  نیا  رد  ام  ایادـخ !

.تفر ایند 

.مدرک تحارتسا  اج  نامه  رد  ار  بش  نم  میتفر ، درمریپ  لزنم  هب  نادنزرف  اب  متشگزاب و  درمریپ  ربق  رس  زا 

دنلب تسا  یتکمین  نالاد  نیا  فرط  کی  رد  تسا و  یلیوط  نالاد  مدید  مدش  دراو  تسا ، يرد  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  مدـیباوخ  نوچ 
رد مدید  .مدومن  یسرپلاوحا  مدرک و  مالس  دورو ، زا  سپ  .تساهنآ  لباقم  زین  یّنـس  درمریپ  نآ  دنا و  هتـسشن  رفن  ود  نآ  يور  رد  و 

.دش یم  هدید  گرزب  یغاب  نآ  تشپ  زا  يا و  هشیش  تسا  يرد  نالاد  ياهتنا 

تسا نالاد  ياهتنا  رد  هک  یغاب  نیا  تسا و  نم  خزرب  ملاع  تسا ، نم  ربق  ملاع  اجنیا  تفگ : تساجک ؟ اجنیا  مدیسرپ : درمریپ  زا  نم 
.تسا نم  تمایق  نم و  هب  ّقلعتم 

: متفگ .تفر  غاب  نآ  رد  سپـس  دوش و  ّیط  نالاد  نیا  دـیاب  لوا  تسا ، هدیـسرن  شعقوم  زونه  تفگ : یتفرن ؟ غاب  نآ  رد  ارچ  متفگ :
تیالو میلعت  ارم  دنا  هدـمآ  دـنا ، ینامـسآ  هتـشرف  رفن  ود  نیا  دنتـسه ، نم  مّلعم  رفن  ود  نیا  تفگ : يور ؟ یمن  ینک و  یمن  ّیط  ارچ 

.مور یم  دش  لماک  متیالو  یتقو  دننک ،
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دایرف هب  دهد و  یم  باوج  دننزب  ادص  ار  وا  ملاع  برغم  ای  قرـشم  زا  رگا  ام  خیـش  هک  یتفگ  ینعی   ) یتفگن یتفگ و  داوج ! دیـس  اقآ 
یلع خیش  مدز : ادص  هک  نیمه  مسق  ادخ  هب  تسا ) بلاط  یبا  نب  یلع  یلع ، خیش  نیا  یتفگن  اّما  تسا ، یلع  خیش  شمـسا  دسر  یم 

.دش رضاح  اج  نیمه  سرب ! مدایرف  هب 

نم زا  دـندمآ و  نم  غارـس  هب  رکنم  ریکن و  دـندراذگ و  ربـق  رد  دـندروآ  ارم  متفر  اـیند  زا  نم  نوچ  تفگ : تسیچ ؟ ناتـساد  متفگ :
؟ َکُمامِإ ْنَمَو  َکُِّیبَن  ْنَمَو  َکُّبَر  ْنَم  دندرک : لاؤس 

، ممالسا لها  نم  هکنیا  هب  دمآ ، یمن  يزیچ  منابز  هب  مهد  خساپ  متـساوخ  یم  هچ  ره  مدش و  تخـس  یبارطـضا  تشحو و  راچد  نم 
.دش یمن  يراج  منابز  هب  میوگب ، ار  دوخ  ربمغیپ  میوگب و  ار  دوخ  يادخ  متساوخ  هچ  ره 

هب هراچیب  مدش ، هراچیب  نم  .دننک  باذع  هدروآرد و  دوخ  هرطیس  هبلغ و  هطیح  رد  ارم  دنریگب و  ارم  فارطا  هک  دندمآ  رکنم  ریکن و 
هک میراد  یخیـش  کی  ام  یتفگ : وت  هک  دـمآ  منهذ  هب  ناهگان  .ما  هدـش  راتفرگ  تسین ، يرارف  زیرگ و  هار  چـیه  مدـید  و  انعم ، مامت 
وا زا  يراتفرگ  عفر  دوش و  یم  رضاح  ًاروف  نآ ، برغم  رد  ای  دشاب  ملاع  قرشم  رد  وا  رگا  دنزب  ادص  ار  وا  دشاب و  راتفرگ  یـسک  رگا 
ود نآ  هب  اجنیا و  دندش  رـضاح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ًاروف  سرب ! مدایرف  هب  یلع  يا  مدز : ادص  نم  دنک ، یم 

، تسین لماک  شدیاقع  هدش ، تیبرت  روط  نیا  تسین ، ام  نانمشد  زا  وا  تسین  دناعم  دیرادرب ، درم  نیا  زا  تسد  دنتفگ : رکنم  ریکن و 
.تسا هتشادن  تصرف  نوچ 
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تکمین يور  هک  يرفن  ود  نیا  دننک ، لماک  ارم  دیاقع  دنیایب و  رگید  هتشرف  ود  دنداد  روتسد  دندرک و  در  ار  کلم  ود  نآ  ترـضح 
هزاجا نم  دش  حیحص  نم  دیاقع  یتقو  دننک ، یم  دیاقع  میلعت  ارم  دنا و  هدمآ  ترضح  نآ  رما  هب  هک  دنتسه  يا  هتشرف  ود  دنا  هتسشن 

(1) .مدرگ غاب  نآ  دراو  منک و  یط  ار  نالاد  نیا  مراد 

نتفر ماگنه  یمیمص  مرگ و  يا  هقردب 

رب ار  اه  یتخـس  شتبحم  میـسن  دیآ و  یم  ناسنا  غارـس  هب  تسود  طیارـش ، نیرت  تخـس  رد  دـنام ، یمن  خـساپ  یب  یتسود  ّتبحم و 
.دیامن یم  ناسآ  ناسنا 

درک تکرح  ادخ  ربمایپ  لابند  هب  هکم  زا  هک  دوب  ینز  نیلوا  دـناوخ ، یم  دوخ  ردام  ار  وا  ربمایپ  هک  تشاد  ّتبحم  ربمایپ  هب  ردـق  نآ 
روتسد ادخ  ربمایپ  .دوب  هدرک  سامآ  دوب و  هدش  مخز  هدز و  هلبآ  شیاهاپ  هک  یلاح  رد  دش  هنیدم  دراو  تقفش  یتخـس و  لامک  اب  و 

.درپس یم  ناج  شوگ  شتاملک  هب  دوب ، ادخ  ربمایپ  نانخس  بوذجم  .دندمآ  وا  ياهاپ  هجلاعم  يارب  هنیدم  نانز  دنداد 

لاؤس دروم  ربق  هناخ  رد  هک  دوب  يا  هظحل  نارگن  یگدـنز  رد  .تسا  دـسا  تنب  همطاف  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  رداـم  وا 
هک ماگنه  نآ  درک ، فرطرب  ار  شا  ینارگن  وا  اب  تسود  یهارمه  یلو  هن ؟ ای  دـهد  حیحـص  خـساپ  تسناوت  دـهاوخ  ایآ  دریگ ، رارق 

.دیونشب خیرات  نابز  زا  ار  وا  ناتساد  .دومن  ساسحا  شندب  رانک  رد  ار  ادخ  لوسر  روضح 
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لوسر دـمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک ، تافو  نینمؤملاریما  رداـم  دـسا ، تنب  همطاـف  یتقو 
.تسا هدوب  مه  نم  ردام  و  دومرف : ادخ  لوسر  .تسا  هدرم  مردام  درک : ضرع  ترـضح  تسا ؟ هدش  هچ  نسحلاوبا ! يا  دومرف : ادـخ 

مه ارم  يادر  نیا  نک و  نفک  نآ  رد  ار  تردام  ریگب و  ارم  نهاریپ  یلع ! يا  دومرف : سپس  هاُّما ! او  تفگ : نتسیرگ و  هب  درک  عورش 
.دیهد ربخ  ارم  دیدش ، غراف  ندرک  نفک  زا  هک  ینامز  نک و  نفک  نآ  رد  ار  وا  ریگب و 

زا لبق  هن  سکچیه  رب  نآ  دـننام  هک  درازگ  وا  رب  يزامن  نانچ  ادـخ  لوسر  دـندروآ ، نوریب  هناخ  زا  ار  هزانج  دـندومن و  نفک  نوچ 
.دندراذگ ربق  رد  ار  همطاف  نوچ  دندیباوخ و  تشپ  هب  ربق  نیمز  رب  هتفر و  ربق  رد  نآ  زا  سپ  دناوخن و  نآ  زا  دعب  هن  نآ و 

هب تراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  دومرف : ادخ  لوسر  هَّللا ! لوسر  ای  کیّبل  تفگ : همطاف  همطاف ! ای  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
اب تاـجانم  وگ و  تفگ و  .دـهد  ازج  ار  وت  تیادـخ  ادـخ ، لوسر  يا  يرآ  تفگ : همطاـف  تسا ؟ ّقح  هک  يدـید  اـیآ  داد  هدـعو  وت 
اب هک  دیدرک  يراک  زورما  همطاف  اب  امـش  دنتـشاد : هضرع  دـش ، جراخ  ادـخ  لوسر  یتقو  دـیماجنا ، لوط  هب  ربق  نورد  رد  هَّللا  لوسر 
وا رب  هک  یلّـصفم  زامن  نیا  ًاثلاث  دـیدش ، لخاد  وا  ربق  رد  ًایناث  .دـیدومن  نفک  ار  وا  ناتدوخ  ياه  ساـبل  رد  ًـالّوا  دـیدرکن ، سکچیه 

.دیشاب هدومن  يرگید  صخش  اب  هک  میرادن  رطاخ  هب  ام  چیه  دیدومن ، وا  اب  هک  ار  ینالوط  يوگ  تفگ و  نیا  دیدرازگ و 
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زور رد  مدرم  زا  يرایـسب  متفگ : يزور  هک  دوب  نآ  تهج  هب  دوخ ، سابل  رد  ار  وا  ندومن  نفک  اّما  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ياو يا  هاتأوَس ! او  تفگ : دز و  يا  هحیص  همطاف  .دنوش  یم  روشحم  نایرع  دوخ  ياهربق  زا  ضرع ، ماقم  يارب  رشح  ملاع  رد  تمایق 

ار نفک  نآ  هک  متـساوخ  مدرازگ  همطاف  رب  هک  يزامن  رد  دـنوادخ  زا  مداد و  ودـب  ار  دوخ  سابل  نم  سپ  حـیابق ! فشک  ییاوسر  زا 
.دومن باجتسم  ارم  ياعد  دنوادخ  دوش و  دراو  تشهب  رد  همطاف  هک  ینامز  ات  دنادرگن  هنهک 

ربـق راـنک  زا  مدرم  دـنراذگ و  ربـق  لـخاد  ار  ّتیم  نوـچ  متفگ : يزور  نم  هک  دوـب  نآ  تهج  هب  شربـق  رد  نـم  ندـش  لـخاد  اـما  و 
ربق رد  ررکم  مه  نم  ادخ ! هب  هانپ  يا  هَّللاب ! هاثوغاو  تفگ : همطاف  .دننک  یم  لاؤس  وا  زا  دنیآ و  یم  ریکن  رکنم و  کلم  ود  دـندرگرب 

(1) .دش تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  وا  ربق  سپ.دیاشگب  وا  ربق  هب  يرد  تشهب  هضور  زا  هکنآ  ات  مدومن  تلئسم  دوخ  راگدرورپ  زا 

مالسلا هیلع  نیسح  ادخ  زیزع  زا  لابقتسا 

اب يدـنویپ  نانچ  نآ  یلع  نب  نیـسح  دـشک  یم  ریوصت  هب  زین  ار  خزرب  ملاع  هب  قاّشع  دورو  تسا ، ّتبحم  قشع و  رهظم  هک  اروشاع 
تسد يور  شتدالو  زور  زا  .تسا  هدیسر  همه  شوگ  هب  ربمایپ  نابز  زا  « .ٍْنیَسُح ْنِم  اَنَاَو  ِیِّنِم  ٌْنیَـسُح   » هک تشاد  ادخ  لوسر  شّدج 

.وا هنیس  يور  ربمایپ  زا  ییادج  زور  ربمایپ و  ياه 

ص:300
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زور رحس  ماگنه  .دنیآ  یم  وا  لابقتسا  هب  دنراد و  روضح  یناسک  هچ  دراذگب ، رگید  ملاع  هب  مدق  دهاوخ  یم  ناقـشاع  ياوشیپ  لاح 
هچ باوخ  رد  نونکا  دـیناد  یم  نم ! نارای  دومرف : دـش  رادـیب  نوچ  تفر و  ورف  یکبـس  باوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاـع 
رد دننک ، هراپ  هراپ  ارم  ات  دندرک  یم  هلمح  نم  هب  هک  مدید  ار  یناگس  دومرف : يدید ؟ هچ  هَّللا ! لوسر  نبای  دنتفگ : باحـصا  مدید ؟
ارم هک  نآ  منک  یم  نامگ  دوب ، رت  ماشآ  نوخ  رت و  یـشحو  ناگـس  رگید  زا  نم  هب  تبـسن  هک  مدـید  ار  یگنرود  گـس  اـهنآ  ناـیم 

.صربا دشاب  يدرم  تشک  دهاوخ 

لآ دیهـش  وت  مدـنزرف ! دوـمرف : نم  هب  دـندوب و  وا  هارمه  شباحـصا  زا  يدادـعت  هک  مدـید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مدـج 
، دوب یهاوخ  نم  دزن  راطفا  ماگنه  هب  بشما  دـننک و  یم  يداش  تندـمآ  هدژم  زا  الاب  ملاع  ناـیبوّرک  اـه و  نامـسآ  لـها  يدّـمحم و 

یگنر زبس  هشیـش  رد  هتفرگ و  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  تسا  يا  هتـشرف  نیا  .زادـنیم  ریخأت  هب  ار  راک  نک و  باتش 
.دهد رارق 

هدیـسر ارف  یناف  ناهج  نیا  زا  چوک  لیحر و  ماـگنه  دـیدرت  یب  تسا و  کـیدزن  لـجا  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  باوخ  نیا  نم ! ناراـی 
(1) .تسا

ص:301
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 / ربق زا  جورخ 

موس هاگتسیا  فقوم و 

ربق زا  جورخ 
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: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

؛ انَعَم ِهَمیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَثََعب  َّالِإ  َکَتَّدَوَم  ُلِحَْتنَیَو  َکُّبُِحی  ٍدبَع  ْنِم  ام  ُّیلَع ! ای 

درادب تسود  ار  وت  هک  ره  یلع ! يا 

.دش دهاوخ  ثوعبم  ام  اب  تمایق  زور 

راحب 209/7
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تمایق رد  ربق  زا  ندمآ  نوریب 

ندش دراو  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  جراخ  ربق  زا  هک  تسا  يزور  ترخآ ، ناهج  يوس  هب  ناسنا  ریـسم  رد  تخـس  لحارم  زا  یکی 
هاـگیاج عضوم و  هس  ناـسنا  يارب  زور  نیرت  كانتـشحو  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  .تشادرب  رد  ار  ییاـه  یتخـس  ربق  رد 

: تسا

دوش و یم  ثوعبم  هک  يزور  دـنیب و  یم  ار  شلها  ترخآ و  دریم و  یم  هک  يزور  دـنیب و  یم  ار  اـیند  دوش و  یم  دـلوتم  هک  يزور 
.دوب هدیدن  ایند  رد  زگره  هک  دنیب  یم  ار  یطیارش 

یتمالس دوخ  يارب  مه  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  و  نطوم ، هس  نیا  رد  تسا  هدرک  مالس  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  رب  دنوادخ 
(1) .عضوم هس  نیا  هب  تبسن  هتساوخ 

ترضح هک  يا  همان  رد  .دناد  یم  خزرب  ربق و  هب  ندش  دراو  گرم و  زا  رت  تخس  ار  ربق  زا  ندش  جراخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
: تسا هدمآ  دنا ، هتشون  رصم  یلاها  هب 
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دنک و یم  ریپ  ار  كدوک  هک  تسا  يزور  تمایق  .تسا  ربق  زا  رت  تخس  هک  تسا  ییاه  یتخـس  ندش  ثوعبم  زا  دعب  ادخ ! ناگدنب  »
(1)« .دنتفا یم  تشحو  هب  دنرادن  یهانگ  هک  هکئالم  یتح  ...و  نادرگرس  تسم و  ار  ناسنا 

زا یمیمـص  تسود  چـیه  و  ددرگ ، هدز  ِمشپ  نوچ  اـه  هوک  دوش و  هتخادـگ  زلف  نوچ  اـه  نامـسآ  هک  يزور  دـشابن  تخـس  هنوگچ 
نارـسپ تسناوت  یم  زور  نآ  باذـع  زا  ییاهر  يارب  شاک  يا  هک  دـنک  یم  وزرآ  راک  هاـنگ  هک  يزور  .دـسرپن  لاـح  رگید  تسود 

(2) .ار شردارب  شرسمه و  زین  دنک و  ادف  ار  دوخ 

رابغ هداتفا و  ورف  ناشناگدید  دنور ، یم  هتـشارفا  ياه  مچرپ  يوس  هب  هک  ییوگ  دنیآرب ، ناباتـش  دوخ  ياهربق  زا  يا  هدع  هک  يزور 
(3) .تسا هتفرگ  ارف  ار  نانآ  ّتلذم 

یم اهر  سرت  زا  ار  دوخ  راوخریش  يا ، هدنهد  ریـش  نز  ره  هک  يزور  .دناد  یم  كانلوه  يرما  ار  زور  نآ  هلزلز  دنوادخ ، هک  يزور 
ار دوخ  راب  يرادراب ، نز  ره  دنک و 

ص:306

ای رکب : یبأ  نبدّـمحم  عم  رـصم  لهأ  یلإ  هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  هبَتک  ٍباـتک  یف  ص 103 ؛ ج 7 /  راونالا : راـحب  . 242 - 1
اّمع هعضرم  ّلک  لهذت  نینجلا و  هیف  طقسی  ریبکلا و  هیف  رکسی  ریغّصلا و  هیف  بیشی  موی  ربقلا ، نم  ّدشأ  وه  ام  ثعبلا  دعب  ّنإ  هَّللا  دابع 

عبـسلا هنم  دعرت  مهل و  بنذ  نیّذلا ال  هکئالملا  بّهریل  مویلا  کلذ  عزف  ّنإ  .ًاریطتـسم  هّرـش  ناک  موی  ریرطمق ، سوبع  موی  تعـضرأ ،
ًالیهم ًابارس  لابجلا  نوکت  ناهّدلاک و  هدرو  اّهنأکف  ّریغتتهیهاو  ذئموی  یهف  ءامّـسلا  ّقشنت  و  داهملا ، ضرألا  داتوألا و  لابجلا  دادشلا و 
رصبلاو عمّسلاب  یـصع  نم  فیکف  هَّللا  ءاش  نم  ّالإ  ضرألا  تاومّـسلا و  یف  نم  عزفیف  روّصلا  یف  خفنی  و  ًابالـص ، ًاّمـص  تناک  ام  دعب 

دـیعب و اـهرعق  راـن  یلإ  هریغ  یلإ  ریـصی  ّهنـال  مویلا ؟ کـلذ  نم  همحری  هل و  هَّللا  رفغی  مل  نإ  نطبلاو  جرفلاو  لـجّرلاو  دـیلاو  ناـسّللاو 
عمـست همحر و ال  اهیف  سیل  راد  اهنکاس ، تومی  اهباذع و ال  ّریغی  دیدح ال  اهعماقم  دیدج و  اهباذع  دیدص و  اهبارـش  دـیدشاهّرح و 

.هوعد اهلهأل 
یلا 12. هیآ 8  جراعم /  هروس  . 243 - 2
هیآ 44 و 43. جراعم /  هروس  . 244 - 3
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(1) .تسا دیدش  ادخ  باذع  یلو  دنتسین ، تسم  هک  نآ  لاح  ینیب و  یم  تسم  ار  مدرم  دهن ، یم  ورف 

(2) .هدب ار  تراگدرورپ  خساپ  دنیوگ : یم  دنریگ و  یم  ار  ناسنا  يوزاب  کلم  ود  هک  يزور 

یتخس ماگنه  تسود ، یسردایرف 

ناسنا ریگتـسد  ادـخ ، ناتـسود  ّتبحم  دـناهرب ، سرت  فوخ و  زا  ار  وا  ات  دراد ، یمدـمه  هب  زاین  ناسنا  هک  یتخـس  طیارـش  نینچ  رد 
یم دوس  ناـسنا  هب  اـج  تفه  رد  نم  تیب  لـها  ّتبحم  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  يارب  .تسا 

(. دوش یم  جراخ  ربق  زا  هک  یتقو   ) تسا ثادجألا » نم  مایقلا  دنع   » اهنآ زا  یکی  هک  دناسر 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  باطخ  هک  تسا  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  ار  تراشب  نیا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 

« .دش دهاوخ  ثوعبم  ام  اب  تمایق  زور  دشاب  هتشاد  ار  وت  تّدوم  ّتبحم و  هک  يا  هدنب  داب ، وت  رب  تراشب  یلع ! ای  »

َنیِقَّتُملا َّنِإ  َهَیآلا : ِهِذه  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّْنلا  َأَرَق  َُّمث  .انَعَم  ِهَمایَْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَثََعب  َّالِإ  َکَتَّدَوَم  ُلِحَْتنَیَو  َکُّبُِحی  ٍدـْبَع  ْنِم  ام  ُّیلَع ! ای  »
(3)« .ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ٍرَهَنَو  ٍتاَّنَج  ِیف 

ص:307

یلا 3. هیآ 1  جح /  هروس  . 245 - 1
ِناِکلَمَو َّالِإ  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ٍدَـحَأ  ْنَع  ُضْرَـألا  ُّقَْشُنت  ـال  َلاـق : مالـسلا  هیلع  ٍِبلاـط  ِیبَا  َْنب  َّیلَع   

إ

َّنِ

؛

106 ج 7 /  راونالا : راـحب  . 246 - 2
.ِهَّزِْعلا َّبَر  ْبِجَأ  ِنالوُقَی : ٍهَْعبَِضب  ِناذِخآ 
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تسود رادید  هب  هدایپ  ياپ  اب 

هیلعرقاب ماما  تمدخ  ات  تسا  هدمآ  هنیدـم  هب  هدایپ  ياپ  اب  هداد و  تکرح  ناسارخ  زا  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ّتبحم و 
هب ارم  تیب ، لها  امش  ّتبحم  درک : ضرع  داد و  ناشن  بوبحم  هب  ار  دوخ  حورجم  ياهاپ  دیسر ، ماما  رـضحم  هب  یتقو  .دسرب  مالـسلا 

: دنداد نینچ  ار  وا  ّتبحم  خساپ  زین  ماما  .هتخادنا  زور  نیا 

؛(1) انَعَم ُهَّللا  ُهَرَشَح  ٌرَجَح  انَّبَحَأ  َْول  ِهَّللا  «َو 

« .دیامن یم  شروشحم  ام  اب  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ام  مه  یگنس  رگا  مسق ، ادخ  هب 

تسود زا  یناشن  اب 

ابیز و هچ  .دروخ و  یمن  مشچ  هب  يروای  هدرک و  رارف  رگیدکی  زا  همه  هک  يزور  دـهد  یم  رارق  رای  رانک  رد  ار  ناسنا  ّتبحم ، يرآ 
نب نیسح  ترـضح  ارهز  زیزع  تسد  هب  هک  دراد  یناشیپ  رب  یلامتـسد  هک  یلاح  رد  دوش  جراخ  ربق  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  ریذپلد 

رد ینامز  هک  تسا  تسرد  .تشاد  شماما  هب  تبسن  ّرح  هک  تسا  یتبحم  خساپ  نیا  و  هدش ، هتـسب  شتحارج  رب  مالـسلا  امهیلع  یلع 
.دوب نیسح  رایتخا  رد  شبلق  یلو  دوب  هداتسیا  راوس  رازه  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لباقم 

هیلع نیـسح  رب  همه  دییایب  نم ! نایهاپـس  .منک  یم  ءادـتقا  امـش  هب  نم  هن ، یناوخ ؟ یم  زامن  تهاپـس  اب  وت  تسا ، زامن  ماگنه  ّرح  يا 
هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ّتبحم  .دینک  ءادتقا  مالسلا 

ص:308
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مسا يراد  قح  وت  .دنیـشنب  تیازع  هب  ردام  دومرف : هک  یماگنه  دهدب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  خساپ  شنابز  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا 
؟ درادن خساپ  اه  ّتبحم  نیا  ایآ  .تسا  ارهز  وت  ردام  اریز  مرادن ، قح  نم  یلو  يربب  ارم  ردام 

راکـشآ ّرح  ربق  یتقو  اه  لاس  زا  دعب  .تسا  هتـسب  وا  یناشیپ  رب  ارهز  زیزع  هک  تسا  یلادم  اب  تمایق  زور  رد  ندش  روشحم  شخـساپ 
نآ رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یلامتسد  اب  مخز  نیا  ینعی  .دش  يراج  هزات  ینوخ  دننک ، زاب  وا  رـس  زا  ار  لامتـسد  دنتـساوخ  دش 

.دنام یم  وا  اب  تمایق  ات  دریگ و  یم  مارآ  هتسب 

ص:309
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 / فحص ریاطت 

مراهچ هاگتسیا  فقوم و 

فحص ریاطت 

ص:311

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com


: مالسلا هیلع  قداصلا  نع 

؛ ِِهتَفیِحَص ْنِم  ْتَیُِحم  ْدَق  َّالِإ َو  ٌهَئیِطَخ  ٌرْزِو َو ال  ِْهیَلَع  ام  ِِهلْهَأ َو  یلإ  ُعِجْرَی  مالسلا  هیلع  َنیَسُحلا  َراَز  ْنَم 

.ددرگ یم  وحم  شلمع  همان  زا  ناهانگ  مامت  شا  هداوناخ  يوس  هب  تشگزاب  ماگنه  دورب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  هک  یسک 

راحب 173/45
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لمع ياه  همان  ندمآرد  زاورپ  هب 

دای زا  هداد و  ماجنا  هچنآ  ناسنا  دـیآ و  یمرد  زاورپ  هب  هدـش و  زاب  لمع  ياه  همان  هک  تسا  ییاج  تمایق  نطاوم  زا  رگید  يا  هلحرم 
؟ دشاب یمن  كانلوه  هداتفین  ملق  زا  نآ  زا  يا  هّرذ  هک  يا  هتشذگ  اب  ندش  انشآ  ایآ  .دنیب  یم  ار  تسا  هدرب 

(1) ؛» ًاَبیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  أَْرِقا  ًاروُْشنَم ، ُهیْقلَی  ًاباتِک  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخنَو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاَط  ُهاْنمَْزلَا  ٍناْسنِا  َّلُک  «َو 

ار تا  همان  میروآ ، یم  نوریب  دنیب ، یم  هدوشگ  ار  نآ  هک  يا  همان  وا  يارب  تمایق  زور  میا و  هتسب  وا  ندرگ  هب  ار  یناسنا  ره  همانراک 
« .یشاب دوخ  سرباسح  تدوخ  زورما  هک  تسا  یفاک  ناوخب ،

.دنروآ یم  وا  دای  هب  زور  نآ  رد  هک  تسا  هدرب  دای  زا  هداد و  ماجنا  ییاهراک  ناسنا  اسب  هچ 

(2) ؛» ٌدیِهَش ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّللاَو  ُهوُسَنَو  ُهَّللا  ُهاصْحَا  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ًاَعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  »

ص:313
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تسا و هدرمـش  رب  ار  ناشیاهراک  ادـخ  دـنادرگ  یم  ناشهاگآ  دـنا  هدرک  هچنآ  هب  دزیگنا و  یم  رب  ار  نانآ  همه  دـنوادخ  هک  يزور 
« .تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  ادخ  دنا و  هدرک  شومارف  ار  نآ  اهنآ  هکنآ  لاح 

دیآ یم  رد  وناز  هب  یتما  ره  هک  يزور 

: دنیوگ یم  ناشیا  هب  دوش و  یم  هدناوخ  ارف  دوخ  همانراک  يوس  هب  یتّما  ره  هک  ار  يزور  ینیب  یم 

ام ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِا  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذـه  َنُولَمْعَت ، ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  اَِهباتِک  یلإ  یعْدـُت  ٍهُِّما  ُّلَک  ًهَِیثاـج  ٍهَُّما  َّلُـک  يَرتَو  »
(1) ؛» .َنُولَمْعَت ُْمْتنُک 

هخسن دیدرک  یم  هچنآ  زا  ام  دیوگ  یم  نخس  قح  هب  امـش  هیلع  هک  ام  باتک  تسا  نیا  دیبای ، یم  شاداپ  زورما  دیدرک  یم  ار  هچنآ 
« .میدرک یم  يرادرب 

: دوش یم  هتفگ  وا  هب  سپـس  دوش و  یم  هداد  وا  هب  سک  ره  لـمع  هماـن  دوـش ، تماـیق  زور  نوـچ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.ناوخب

وا دنوادخ  دومرف : ترضح  دمهف ؟ یم  دسانـش و  یم  صخـش  نیا  تسا  لمع  همان  نآ  رد  هچنآ  ایآ  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  يوار 
ماگ کی  هدیدرگن و  رداص  وا  زا  يا  هملک  هدشن ، دراو  وا  رب  يا  هظحل  چیه  نیاربانب  دنک ، یم  رکذتم  دنامهف و  یم  ار 
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هب تعاس  نامه  رد  ار  لمع  نآ  ایوگ  هک  يروط  هب  .دنک  یم  هاگآ  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  هدادن ، ماجنا  ار  یلمع  چیه  هتـشادنرب و 
هدومنن غیرد  یگرزب  کچوک و  چـیه  شرامـش  تبث و  زا  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  ام ! رب  ياو  يا  دـیوگ : یم  .تسا و  هدروآ  ياـج 

(1) .تسا

هک ار  نانآ  ما ، هداد  ماجنا  هک  ار  یهانگ  هئّیس و  ره  نم  رب  زرمایب  ایادخ ! دنک : یم  ضرع  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تبث رب  نم و  لامعا  نم و  ظفح  رب  ار  نیبتاک » مارک   » نآ دننک و  تبث  ار  اهنآ  يدومرف  رما  ار  دوخ  هدنـسیون  ِراوگرزب  ناگتـشرف  وت ،

.دندرک تبث  ار  همه  نانآ  يا ، هتشامگ  نم  راثآ 

وت یلو  دـننک  تبث  دنتـسناوتن  ار  اهنآ  تشذـگ و  ناگتـشرف  نآ  تسد  زا  افخ  ّتقد و  تیاهن  تلع  هب  هک  ار  یناـهانگ  نک  وفع  زین  و 
(2) .دنام یفخم  نانآ  زا  هچنآ  رب  دهاش  يدوب و  بقارم  ناگتشرف  نآ  زارف  رب  وت  دشن و  ناهنپ  وت  رظن  زا  يدرک ، تبث 

یم هیرگ  نآ  يارب  بش  یکیرات  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  هک  تسا  كانلوه  تخس و  ردق  نآ  لمع ، همان  رد  ندرک  هاگن 
هک یلاح  رد  ار  وا  دـیریگب  دـیوگب ، نیرومأم  هب  دـنوادخ  هدرک و  شومارف  هک  دـنیبب  نآ  رد  ار  یهاـنگ  اداـبم  دـشک ، یم  هآ  دـنک و 

.دشاب هتشادن  یسردایرف 

ص:315
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تمایق یتخس  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هیرگ 

ار يدرف  سک  ره  دنیوگ ، یم  ردب  نیدهاجم  زا  نخـس  دـنا و  هتـسشن  مه  رانک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  رد  يا  هدـع 
شالت يراکزیهرپ و  عرو و  یلو  دوب ، رتمک  همه  زا  شلاوما  هک  میوگب  یـسک  زا  مهاوخ  یم  نم  تفگ : ءادردلاوبا  .دنک  یم  حرطم 

؟ تسیک وا  رتشیب ، همه  زا  شتدابع  رد 

تفر و امرخ  ياه  ناتـسلخن  نایم  هب  یلع  دوب ، بش  ماگنه  درک : لقن  يا  هرطاخ  هاـگ  نآ  .تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  وا 
رد نم  لمع  دنکن  ایادخ ! تفگ : یم  دیـسر ، مشوگ  هب  ینوزحم  يادـص  ناهگان  یلو  تفر ، شلزنم  هب  مدرک  رکف  دـش ، رود  نم  زا 

مدـید مدرک ، یم  یفخم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  متفر  ادـص  لابند  هب  .ددرگ  دایز  ملمع  همان  رد  نم  ناهانگ  دوش و  ینالوط  تتیـصعم 
شومارف هک  منیبب  ار  یهانگ  ملمع  همان  رد  تمایق  زور  رگا  هآ  هیرگ : اعد و  هب  درک  عورـش  سپـس  .دناوخ  زامن  تعکر  دنچ  داتـسیا ،
.دنهد شتاجن  دنناوت  یمن  وا  هلیبق  لیماف و  هک  یسک  ار ، وا  دیریگب  ییوگب  هاگ  نآ  يا ، هدروآ  باسح  هب  ار  نآ  وت  یلو  ما ، هدرک 

مهاوخ رادیب  ار  وا  حبـص  زامن  يارب  متفگ  .تسا  هتفر  باوخ  هب  مدرک  رکف  مدینـشن ، ییادـص  وا  زا  رگید  ات  تفگ  تفگ و  ردـق  نآ 
هتفر اـیند  زا  مدرک  رکف  درکن ، تکرح  یلو  مداد  شتکرح  هداـتفا ، نیمز  يور  بوـچ  کـی  لـثم  مدـید ، مدـش  کـیدزن  وا  هب  .درک 

ار ناتساد  مداد و  مالسلا  اهیلع  همطاف  شرسمه  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلحر  ربخ  متفر ، مالسلا  هیلع  یلع  لزنم  فرط  هب  دوز  .تسا 
.متفگ شیارب 
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هیلع یلع  تروص  هب  دـندروآ و  بآ  .تسا  هدـش  شوهیب  ادـخ  فوخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتـخد 
.دنتخیر مالسلا 

لاح رطاخ  هب  متفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : مدرک ، یم  هیرگ  نم  هک  یلاح  رد  درک ، زاب  ار  شنامشچ  دمآ ، شوه  هب  ترضح 
: دومرف .امش 

َْنَیب ُْتفَقَوَف  ٍظاِظف ، ُهیَنابَزَو  ٍظالِغ  ُهَِکئالَم  ِیْنتَـش  ْوَتْحاَو  ِباذَْـعلِاب ، ِِمئارَْجلا  ُلـْهَأ  َنَْقیَأَو  ِباـسِْحلا  َیلِإ  ِیب  َیِعُدَو  ِینَتیَأَر  َْولَو  َْفیَکَف  »
؛(1) اْینُّدلا ُلْهَأ  ِینَمِحَر  ُءاَّبِحَألا َو  ِینَمَلْسَأ  ْدَق  ِراَّبَْجلا ، ِِکلَْملا  ِيَدَی 

رارق یهلا  باذـع  لـباقم  رد  موـش و  هدـناوخ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تماـیق  زور  باـسح  يارب  هک  ینیبـب  ارم  رگا  ینک  یم  هـچ  سپ 
 .« ...مریگ

لمع همان  رد  یتسود  راثآ 

یبا نب  یلع  یتسود  ّتبحم و  دـنیوگب : وا  هب  دـنیبن و  یهانگ  یلو  دـنک ، هاگن  شلمع  همان  رد  ناسنا  یتخـس  طیارـش  نینچ  رد  لاـح 
.درک وحم  ار  وت  ناهانگ  مالسلا  هیلع  بلاط 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  »

؛(2) َبَطَحلا ُراَّنلا  ُلُکَْأت  امَک  ِتائِّیَّْسلا  ُلُکَْأت  ٍِبلاط  ِیبَا  ِْنب  ِِّیلَع  ُّبُح 

« .ار مزیه  شتآ  هک  هنوگ  نامه  درب  یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم 
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تانسح تبث 

تیب لها  ّتبحم  رطاخ  هب  دنوادخ  یلو  هدادن  ماجنا  وا  هک  دنیبب  ار  يا  هدیدنسپ  ياهراک  درگنب و  دوخ  لمع  همان  رد  یـصخش  نینچ 
.تسا هتشون  شلمع  همان  رد  مالسلا  مهیلعربمایپ 

تیالو هک  یسک  دومرف : نم و  هب  درک  ور  ترضح  میدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  يا  هدع  اب  دیوگ : یم  یفریـص  ریدس 
.دشاب یم  ادخ  تدابع  لاح  رد  گرم ، زا  دعب  یگدنز و  رد  باوخ و  رد  و  هتسشن ، هداتسیا و  دشاب ، هتفریذپ  ار  ام 

.مدیمهفن ار  گرم  زا  سپ  باوخ و  لاح  رد  تدابع  یلو  مدیمهف ، ار  هتسشن  هداتسیا و  لاح  رد  تدابع  مدرک : ضرع 

دنا هتفرن  نامسآ  هب  دنا و  هدش  قلخ  نیمز  رد  هک  يا  هتـشرف  ود  دوش ، یم  هک  زامن  ماگنه  دباوخ ، یم  یتقو  ام  ّیلو  دومرف : ترـضح 
دسیون یم  وا  يارب  ار  هتـشرف  ود  نآ  زامن  باوث  دنوادخ  و  دوش ، رادیب  وا  ات  دنتـسیا  یم  زامن  هب  وا  رانک  رد  دنا ، هدیدن  ار  توکلم  و 

.تسا زامن  رازه  لداعم  نانآ  زامن  زا  تعکر  کی  هک 

یم ام  زا  رتهب  دوخ  وت  دـش و  مامت  شلجا  وت  هدـنب  ام ! راگدرورپ  دـنیوگ : یم  دـنور و  یم  الاب  هتـشرف  ود  نآ  تفر ، اـیند  زا  یتقو  و 
ارم هک  تسه  یـسک  نامـسآ  رد  دوش : یم  یحو  اهنآ  هب  .مینک  تدابع  نیمز  فارطا  اـه و  نامـسآ  رد  ار  وت  هد  هزاـجا  اـم  هب  یناد ،

تدابع هک  یـسک  تسه  مه  نیمز  رد  و  تسا ، تدابع  جاتحم  وا  هکلب  مرادـن ، جایتحا  وا  تدابع  هب  نم  هک  یلاـح  رد  دـنک  تداـبع 
ّتبحم وا  هب  هک  تسیک  وا  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  .هتفر  ایند  زا  هک  يا  هدنب  نامه  نم ، ّیلو  ربق  يوس  هب  دیورب  هتشرف  ود  امش  دنک ،

وا دوش : یم  یحو  اهنآ  هب  هدیدرگ ؟ وا  بیصن  تداعس  نیا  يزرو و  یم 
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ار وا  هک  تمایق  زور  ات  اجنآ  و  وا ، ربق  يوس  هب  دیورب  .تسا  هتسب  تیالو  قاثیم  نانآ  هیّرذ  شا و  ّیـصو  دمحم و  اب  هک  تسا  یـسک 
.دنناوخ یم  زامن  دنیآ و  یم  هتشرف  ود  .دیناوخب  زامن  منک  یم  ثوعبم 

یتقو زا  دنک  یم  تدابع  رتشیب  گرم ، باوخ و  لاح  رد  امـش  ّیلو  سپ  هَّللا ! لوسر  نب  ای  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
(1) .دریذپ یم  ار  وا  ناما  دنوادخ  دهد و  یم  ناما  تمایق  زور  ام  ّیلو  ریدس ! يا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هدنز  رادیب و  هک 

لمع همان  زا  ناهانگ  وحم  مالسلا و  هیلعءادهشلادیس  ترایز 

مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تراـیز  دوش ، وا  يدونـشخ  بجوم  دـناوت  یم  هچنآ  شلمع  هماـن  نتفرگ  ماـگنه  یـصخش  ره  يارب 
.تسا

ار شقزر  دنک و  یم  هدروآرب  ار  وا  جیاوح  دنوادخ  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
همان هفیحـص و  زا  ناهانگ  مامت  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یمرب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  دـشخب و  یم  ار  وا  هلاس  هاجنپ  ناـهانگ  ...و  نیمأـت 

(2) .دوش یم  زاب  وا  يوس  هب  تشهب  زا  يرد  دنهد و  یم  لسغ  ار  وا  هکئالم  دورب  ایند  زا  رفس  رد  رگا  .تسا  هدش  وحم  شلامعا 
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ص 327. ج 5 /  راونالا : راحب  . 256 - 1
ص 173. ج 45 /  راونالا : راحب  . 257 - 2
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 / هبساحم

مجنپ هاگتسیا  فقوم و 

هبساحم
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: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع 

؛ ِْتیَْبلا ِلْهَأ  انِّبُح  ْنَع  َو  : ... ٍَعبْرَأ ْنَع  َلَأُْسی  یّتَح  ِهَمیِقلا  َمْوَی  ٍْدبَع  ُمَدَق  ُلوُزَی  ال 

رب مدق  زا  مدق  تمایق ، زور  يا  هدنب  چیه 

لاؤس زیچ  راهچ  زا  هکنیا  رگم  دراد  یمن 

ّتبحم یتسود و  اهنآ  زا  یکی  دوش : یم 

.تسا تیب  لهاام 

راونالا 261/7 راحب 
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لامعأ باسح 

.تسا لفاغ  نآ  زا  ناسنا  یلو  کیدزن ، یلیخ  هک  تسا  باسح  فقوم  تمایق ، زور  تخس  لحارم  زا 

(1)« َنوُضِْرعُم ٍهَْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ْمُُهباسِح  ِساَّنِلل  َبَرَْتِقا  »

: دریگ یم  رارق  هبساحم  دروم  هدوب  راکشآ  هکنیا  ای  هدرک و  یفخم  دوخ  سفن  رد  ناسنا  ار  هچنآ  باسح  هلحرم  رد 

(2) «. ُهَّللا ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  ْوَا  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  «َو 

یم هاگن  دنتـشهب  لها  زا  ود  ره  هک  ار  نمؤم  هدنب  ود  باسح ، فقوم  رد  دسر  ارف  تمایق  زور  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تزع هب  ما ؟ هدش  فقوتم  اجنیا  رد  نم  هچ  يارب  نم ! راگدرورپ  يا  دیوگ : یم  ریقف  .ینغ  یکی  دوب و  ریقف  یکی  ایند  رد  هک  دـنراد ،

نم هب  ار  یلام  و  متـس ، ملظ و  هب  ای  منک  راتفر  لدـع  هب  اجنآ  رد  نم  ات  يدادـن  ار  یتیالو  یتموکح و  نم  هب  اـیند  رد  هک  دـنگوس  وت 
.دیسر یم  نم  هب  فافک  ردق  هب  نم ، ِيزور  ایند  رد  .میامن و  عنم  ای  منک  ادا  ار  یقح  نآ  هطساو  هب  ات  يدادن 

ص:323

هیآ 2. ءایبنا /  هروس  . 258 - 1
هیآ 284. هرقب /  هروس  . 259 - 2

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 339 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_323_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_323_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوش تشهب  لخاد  ات  دیرادرب  وا  زا  تسد  ، دیوگ یم  تسار  نم  هدنب  نیا  دیوگ : یم  دنوادخ 

رتش لـهچ  رگا  هک  دوش  یم  يراـج  وا  زا  قرع  هک  دوش  یم  لـطعم  يا  هزادـنا  هب  ....دـنام و  یم  یقاـب  فقوم  رد  ینغ  درم  نآ  یلو 
.دوش یم  تشهب  لخاد  سپس  دشاب و  یفاک  ناشیارب  دنماشایب  هنشت 

متشاد و هک  ییاهزیچ  زا  دش  یم  لاؤس  نم  زا  هتـسویپ  باسح ، لوط  دیوگ : یم  ینغ  دوب ؟ هچ  وت  فقوت  تلع  دیوگ : یم  وا  هب  ریقف 
.تفرگارف ارم  ادخ  تمحر  هک  ییاج  ات  دیزرمآ  یم  تشذگ و  یم  نم  زا  دنوادخ 

ياه تمعن  یلو  مدمآ  تشهب  هب  رتدوز  هک  مدوب  وت  اب  باسح  فقوم  رد  هک  متسه  ریقف  نامه  نم  دیوگ : یم  یتسیک ؟ وت  منیبب  وگب 
(1) .دیدرگ وت  باسح  لوط  بجوم  دوب ، وت  تسد  رد  هک  يویند 

تسا يراتفرگ  بجوم  باسح ، رد  تقد 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  .دنوش  یم  راتفرگ  دودرم و  همه  دوش ، تقد  هبساحم  رد  رگا 

؛(2) َبِّذُع ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُباسِْحلا  َشِقُون  ْنَم  »

« .دوش یم  عقاو  باذع  دروم  دوش  يراک  تقد  تمایق  زور  وا  باسح  رد  سک  ره 

ص:324

ص 216. قودص : یلاما  . 260 - 1
ص 399. ج 5 /  نایبلا : عماج  . 261 - 2
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؟ نابز شوگ و  مشچ و  زا  يدرک ؟ هدافتسا  هنوگچ  ندب  ءاضعا  زا  دریگ ؛ یم  رارق  باسح  دروم  مدرم  قوقح  دنوادخ و  قوقح 

مور و یم  دوخ  هناخ  ییوشتسد  رد  نم  دوش ، تیادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یـصخش 
یم دوع  اب  دـنناوخ و  یم  زاوآ  دـننک ، یم  یّنغت  هک  دنتـسه  ناوخ  هزاوآ  نازینک  نانز و  اهنآ  دزن  رد  هک  میراد  یناگیاسمه  اـم  نکل 

.منیشنب اجنآ  رد  لومعم  رادقم  زا  رتدایز  مهاوخ  یم  منک  شوگ  ار  اهنآ  زاوآ  زاس و  هکنآ  يارب  نم  اسب  هچ  و  دنزاون ،

.نکم ار  راک  نیا  دومرف : ترضح 

شوـگ هب  هک  تسا  يزاوآ  طـقف  هکلب  ما ، هتفرن  ناوـخ  هزاوآ  نازینک  نآ  دزن  رد  ّتین  هدارا و  نیا  هب  نم  هک  ادـخ  هب  تفگ : درم  نآ 
.مونش یم  دوخ 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  ار ، دنوادخ  راتفگ  يا  هدینشن  ایآ  دومرف : ترضح 

(1) ؛» ًالُوئْسَم ُْهنَع  َناک  َکئلُوا  ُّلُک  َداؤُْفلاَو  َرَصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  »

»؟ دنریگ یم  رارق  لاؤس  دروم  اهنآ  کی  هب  کی  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  یتسرد  هب 

، یمجع درم  زا  هن  یبرع و  درم  زا  هن  ما ، هدینشن  ادخ  باتک  زا  ار  هیآ  نیا  ًالـصا  نم  ایوگ  هک  ادخ  هب  دنگوس  یلو  يرآ ، تفگ : درم 
ترفغم و بلط  دـنوادخ  زا  هَّللا و  ءاـش  نا  مروآ  یمن  اـج  هب  هراـبود  مریگ و  یمن  ار  يراـک  نینچ  لاـبند  زگره  رگید  نـم  نیارباـنب 

.مراد یگدیزرمآ 
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، یتشاد فوقو  یمیظع  رما  رب  وت  نوچ  ناوخب ، زامن  یهاوخ  یم  هک  يرادقم  هب  روآ و  ياج  هب  هبوت  لسغ  زیخرب و  دومرف : ترـضح 
زا نک  وفع  هبوت و  ياضاقت  وا  زا  روآ و  ياج  هب  ار  یلاعت  يادخ  دمح  .يدُرم  یم  تلاح  نامه  رب  رگا  دوب ، حیبق  دب و  تلاح  ردقچ 

لمع نآ  لها  يارب  ار  تشز  لمع  و  ار ، یحیبق  تشز و  لـمع  ره  رگم  درادـن  دنـسپان  وا  نوچ  دراد ، دنـسپان  دـنوادخ  هک  يرما  ره 
(1) .تسا یلها  يرادرک  ره  يارب  نوچ  راذگاو ،

تّبحم یتسود و  زا  لاؤس 

رد دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  اذل  .درک  دنهاوخ  شسرپ  زیچ  همه  زا  تسا ، باتک  باسح و  زور  ، تسا لاؤس  زور  تمایق 
هنهک زیچ  هچ  رد  ار  نآ  هک  شندـب  زا  دوـش : یم  لاؤـس  وا  زا  زیچ  راـهچ  زا  هکنیا  رگم  دراد  یمنرب  مدـق  زا  مدـق  هدـنب  تماـیق ، زور 

و هدومن ، فرـصم  اجک  رد  هدروآ و  تسد  هب  اجک  زا  هک  شلام  زا  هدـیناسر ، نایاپ  هب  زیچ  هچ  رد  ار  نآ  هک  شرمع  زا  تسا ، هدرک 
: مالسلا مهیلع  تیب  لها  ام  ّتبحم  زا 

(2)« .ِْتیَْبلا ِلْهَأ  انِّبُح  ْنَعَو  ُهَقَْفنَأ ؟ امِیفَو  ُهَبَسَتْکا ؟ اَّمِم  ِِهلام  ْنَعَو  ُهاْنفَأ ؟ امِیف  ِهِرْمُع  ْنَعَو  ُهالَبَأ ؟ امِیف  ِهِدَسَج  ْنَع  »... 

یتسود ّتبحم و  هلئسم  دریگ  یم  رارق  لاؤس  دروم  هک  يزیچ  نیرت  مهم  يرآ 
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؟ تسیچ ایند  رد  یقیقح  تمعن  دومرف : ترضح  دندوب ، مالسلا  هیلع  متشه  ماما  رضحم  رد  يا  هدع  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دنتفگ : دنتشاد ، روضح  هک  یناسک  زا  یضعب 

(1) ؛» ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَموَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  »

« .دش دیهاوخ  لاؤس  تمعن  زا  تمایق  زور  رد  امش 

.دنتسناد یم  تحار  باوخ  ار  تمعن  یضعب  تسا ، هزیکاپ  ياذغ  دنتفگ : یم  یضعب  .تسا  اراوگ  کنخ و  بآ  نامه  تمعن  نیا  و 

هدش حرطم  امش  راتفگ  نیمه  ناشرضحم  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دومرف : مالسلا  هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 
دـهد و یمن  رارق  لاؤس  دروم  هداد  ناگدـنب  هب  شلـضف  يور  زا  هک  ار  يزیچ  دـنوادخ  دومرف : دـش و  تحاران  ترـضح  یلو  تسا ،

.دومن لاؤس  توبن  دیحوت و  زا  هکنآ  زا  دعب  دهد ، یم  رارق  لاؤس  دروم  دنوادخ  هک  تسا  تیب  لها  ام  تیالو  یتسود و  تمعن  نکل 
(2) .دنک یم  ادیپ  هار  تشهب  یگشیمه  تمعن  هب  دیآرب  نآ  هدهع  زا  رگا  هدنب 

يارب یباوج  تمایق  زور  دـشابن ، تیب  لها  لوسر و  هاـگیاج  شبلق  یلو  دـشاب  رادروخرب  یهلا  ياـه  تمعن  همه  زا  ناـسنا  رگا  يرآ 
ياـه تمعن  دـنوادخ  تماـیق  زور  دـپتب ، یهلا  ياـیلوا  ّتبحم  اـب  شبلق  رگا  یلو  تشاد ، دـهاوخن  تـشهب  هـب  یهار  درادـن و  لاؤـس 

.تشاد دهاوخ  ینازرا  وا  رب  یلّضفت  ار  شرگید 
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تسود تسد  هب  باسح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) ْمَُهل َوُهَف  اَنل  َناَک  امَو  مَُهل ، َوُهَف  اَنل  ُهَبَهَی  ْنَأ  َهَّللا  اَْنلَئَس    ِ ِهَّلل َناَک  امَف  اِنتَعیِش ، ِباسِِحب  ُهَّللا  اَنَلَّکَو  ِهَمایِْقلا  ُموَی  َناَک  اِذا  »

دـشخبب ام  هب  هک  میهاوخ  یم  وا  زا  تسا  دنوادخ  هب  طوبرم  هچنآ  دهد ، یم  رارق  نامنایعیـش  باسح  يارب  ار  ام  دنوادخ  تمایق  زور 
« .دوب دهاوخ  ام  نایعیش  يارب  مه  نآ  تسام  هب  طوبرم  هچنآ  و 

شیپ وا  يارب  ًانایحا  هک  ار  ییاه  شزغل  هکلب  دزاس ، یم  ناسآ  ناسنا  رب  ار  باسح  اهنت  هن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  ّتبحم و 
.دیامن یم  اه  یبوخ  هب  لیدبت  زین  دشاب  هدمآ 

؟ تسیچ دنک ، یم  تانسح  هب  لیدبت  ار  ناشیا  ناهانگ  دنوادخ  دیامرف : یم  هک  نآرق  هیآ  زا  دارم  دش : لاؤس  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 

وا باسح  هب  یگدیسر  لّفکتم  ییاهنت  هب  دنوادخ  دنروآ و  یم  باسح  فقوم  هب  تمایق  زور  رد  ار  راک  هانگ  نمؤم  دومرف : ترضح 
ِناگتشرف هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  درک ، ناهانگ  هب  رارقا  فارتعا و  وا  نوچ  دهد و  یم  ناشن  وا  هب  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  .ددرگ  یم 

.دینک رهاظ  مدرم  رب  ار  یکین  نآ  دیزاس و  لّدبم  یکین  هب  ار  ناهانگ  نیا  مامت  دیوگ : یم  لامعا  ِنتشون  هب  رومأم 
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هیلعرقاب ماما  .دنربب  تشهب  هب  ار  وا  دهد  یم  روتـسد  دنوادخ  سپـس  .درادن  مه  هانگ  کی  هدـنب  نیا  دـنیوگ : یم  دـندید  یتقو  مدرم 
(1) .دشاب یم  ام  نایعیش  زا  ناراک  هانگ  دروم  رد  نیا  هتبلا  دومرف : مالسلا 

هب لیدـبت  ار  نآ  دوش  دراو  مه  هاـنگ  تیـصعم و  رب  یتقو  هک  تسا  یگرزب  هیامرـس  تلاـسر  نادـناخ  زا  يوریپ  یتـسود و  ّتبحم و 
یمن یفالخ  ره  هب  تسد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هتفیش  ِناسنا  هک  تسین  تلفغ  دروم  هتکن  نیا  هتبلا  دیامن ، یم  اه  یکین  تانـسح و 

ار دوخ  بوبحم ، لباقم  رد  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  ّتبحم  اریز  دراد ، لد  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  هکنیا  دیما  هب  دنز 
هلب .دوش  هجاوم  وا  اب  هدولآ  یلد  اب  هکنیا  هن  .درب  یم  هیدـه  ار  یگزیکاپ  تسود ، لباقم  رد  ناسنا  .دـیامن  هانگ  تیـصعم و  هب  هدولآ 
همان دـیآ و  یم  شغارـس  هب  اه  شزغل  یـشومارف ، هظحل  نآ  دـنک  یم  شومارف  ار  تسود  دوش و  یم  تلفغ  راچد  ناسنا  هک  یهاـگ 

.دیامن یم  تانسح  هب  لیدبت  ناربج و  ار  اه  شزغل  نیا  بوبحم ، یلو  دیامن ، یم  رات  هریت و  هانگ ، تیصعم و  اب  ار  لامعا 

دور یم  تشهب  هب  باسح  نودب  تسود 

رد ًالـصا  دشاب و  هتـشادن  ار  باسح  یلطعم  تمایق  زور  ناسنا ، هک  دسرب  يا  هلحرم  هب  تسا  نکمم  شیایلوا  ادـخ و  ّتبحم  قشع و 
دوش ادج  شیالوم  زا  يا  هظحل  تسین  رضاح  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هتفیش  ِناسنا  نآ  دوش  یم  رگم  دریگن ، رارق  باسح  فص 

ص:329

ص 262. ج 7 /  راونالا : راحب  . 268 - 1

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 345 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/627/AKS BARNAMEH/#content_note_329_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ دشاب هتشاد  باسح  يارب  یلطعم  دزیر ، یم  وا  ياپ  هب  ار  دوخ  یتسه  مامت  دزوس و  یم  عمش  دننامه  مالسلا  هیلع  یلع  قارف  رد  و 

؟» مینک یم  روشحم  ار  نیقتم  هک  يزور  : » تسیچ نآرق  هیآ  نیا  ریسفت  دنک : یم  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا  نانمؤمریما 
، دندیدرگ ادـخ  بوبحم  دـندش ، راکزیهرپ  نوچ  هورگ  نیا  دـنیآ  یم  هراوس  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دـهد : یم  خـساپ  ادـخ  ربمایپ 

.دراذگ نیقّتم  ار  نانآ  مان  دش و  یضار  نانآ  لامعا  زا  دنوادخ 

دیفـس ياه  سابل  تسا ، دیفـس  فرب  لثم  نانآ  هرهچ  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  جراخ  ربق  زا  تمایق  زور  ناـنیا  ادـخ  هب  مسق  یلع ! اـی 
هب ارم  ناتسود  دیوگ : یم  هکئالم  هب  دنوادخ  ...دنرب  یم  تشهب  فرط  هب  ار  اهنآ  دنور و  یم  اهنآ  لابقتـسا  هب  هکئالم  ...دنراد  ربرد 

.تسا نانآ  رب  نم  تمحر  دنتسه و  نم  تیاضر  دروم  نانآ  دیرادن ، هگن  رگید  مدرم  اب  ار  اهنآ  دیربب ، تشهب 

هب دـسر ، یم  یتـشهب  ناـیروح  شوـگ  هب  ادـص  .دـنروآ  یم  رد  ادـص  هب  ار  تشهب  ِرد  هقلح  دـنرب و  یم  تشهب  هب  ار  ناـنآ  هکئـالم 
امش قاتشم  ردقچ  ام  دنیوگ ؛ یم  ابحرم  ادخ  ناتـسود  هب  دنیآ ، یم  لابقتـسا  هب  نایروح  .دندمآ  ادخ  ناتـسود  دنیوگ : یم  رگیدکی 

.میدوب امش  قاتشم  زین  ام  دنیوگ : یم  مه  ادخ  يایلوا  میدوب !

: دومرف ترضح  دنتسیک ؟ نانیا  دیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

؛(1) ْمُهُمامِإ َْتنَأَو  ُّیلَع  ای  َُکتَعیِش  ِءالُؤه  »

« .یتسه اهنآ  ماما  وت  و  یلع ، ای  دنتسه  وت  ناوریپ  نانیا 
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: دیامرف یم  هک  تسیچ ؟ دنوادخ  دارم  دومن  لاؤس  هیشاغ  هروس  هیآ 25 و 26  دروم  رد  دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب 

(1) ؛» ْمَُهباسِح اْنیَلَع  َّنِا  َُّمث  مَُهباِیا  اْنَیِلا  َّنِإ  »

« .تسام هدهع  هب  نانآ ، زا  ِنتساوخ  باسح  هاگ  نآ  تسام  يوس  هب  نانآ  تشگزاب  تقیقح  رد 

.تسام دروم  رد  دومرف : ترضح 

نیب اهنآ و  نیب  هچنآ  تسام ، هدهع  هب  ام  نایعیش  باسح  تمایق  زور  دومرف : ترـضح  .منادب  متـساوخ  یم  ار  نآ  ریـسفت  درک : لاؤس 
، میشخب یم  ار  نانآ  ام  تساهنآ  نیب  ام و  نیب  هچنآ  و  دنک ، یم  ششخب  بلط  ادخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  تسادخ ،

.دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هکنیا  ات 

نانآ فاطلا  لومـشم  تمایق  زور  ات  نک  تیانع  ام  هب  ارچ  نوچ و  نودـب  يوریپ  تعاطا و  شلآ و  دّـمحم و  رهم  زا  رپ  یبلق  اهلا ! راب 
.میدرگ تشهب  دراو  باسح  نودب  میریگ و  رارق 
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 / نازیم

مشش هاگتسیا  فقوم و 

نازیم
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: مالسلا هیلع  یلع  ماما  همانترایز  زا 

؛ ِلامْعَألا ِنازیِم  یلَع  ُمالَّسلَا 

.تسا لامعا  نازیم  هک  یلع  نانمؤمریما  رب  مالس 

راونالا 287/100 راحب 
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لمع يوزارت 

.دوش یم  هدیجنس  لامعا  يوزارت  نازیم و  اب  ناسنا  لامعا  نآ  رد  هک  تسا  یهاگتسیا  تمایق ، رد  كانلوه  ياه  هاگتسیا  زا  یکی 

لوط رد  ناسنا  تسا ، نکمم  اـسب  هچ  .تسا  کبـس  یلاـخوت و  هکنیا  اـی  دراد  ینزو  ناـسنا  لاـمعا  هک  دوش  یم  صخـشم  اـجنآ  رد 
.دشاب هدش  هابتشا  راچد  اهنآ  ندوب  نیگنس  ندوب و  نیزو  كالم  رد  یلو  هدوب ، لئاق  ینزو  اهزیچ  زا  یلیخ  يارب  یگدنز 

دوش و یم  هدیـشک  لامعا  يوزارت  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  ندوب  نیگنـس  دهد ، یم  رارق  دنمتداعـس  یگدـنز  کی  رد  ار  ناسنا  هچنآ 
نیا تمایق  رد  ار  ناسنا  تالاح  میرک  نآرق  .تسوا  لاـمعا  ندوب  کبـس  دـهد ، یم  قوس  نیـشتآ  یگدـنز  کـی  هب  ار  ناـسنا  هچنآ 

: دنک یم  نایب  هنوگ 

وـس نآ  وس و  نیا  هب  فده  یب  دندرگ و  هدنکارپ  اه  هناورپ  نوچ  اه  ناسنا  دوش و  نیگنر  هدـش  هدز  مشپ  دـننام  اه  هوک  هک  يزور  »
شیاه هدیجنـس  هک  سک  ره  اّما  دوب و  دهاوخ  یـشوخ  یگدـنز  رد  يو  سپ  دـیآرب  نیگنـس  شیاه  هدیجنـس  هک  یـسک  ره  دـنور ،

(1)« .دوب دهاوخ  هدنزوس  یشتآ  شیاج  سپ  دیآرب  کبس 
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تسیچ نازیم  يانعم 

؟ دوش یم  نزو  هدیشک و  اهنآ  اب  ناسنا  لامعا  هک  دراد  دوجو  ایند  ياهوزارت  دننامه  ییاهوزارت  مه  تمایق  رد  یتسار  هب  ایآ 

هتبلا تسا ، شجنـس  هلیـسو  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  نآ  هب  نازیم  دش ؛ دـهاوخ  نشور  هلئـسم  مینک  تقد  یمک  نازیم  هملک  رد  رگا 
تاو ولیک  فرـصم  رادقم  ًالثم  تسا ؛ نآ  اب  بسانتم  مه  يزیچ  ره  يوزارت  نازیم و  .دوش  یم  هدیجنـس  یـصاخ  هلیـسو  اب  يزیچ  ره 

صوصخم ءایشا  ...و  اوه  ترارح  هجرد  نوخ و  راشف  شجنـس  نینچمه  و  هجرد ؛ ندب ، ترارح  شجنـس  هلیـسو  تسا ؛ روتنک  قرب ،
.تساهنآ

رگا .دـبلط  یم  ار  دوخ  صوصخم  يوزارت  نازیم و  دراد ، ّتبحم  ردـقچ  درف  نیا  هک  میجنـسب  ار  ّتبحم  رادـقم  میهاوـخب  رگا  لاـح 
هیقب تعاجـش و  نینچمه  دراد و  ینیعم  نازیم  میروآ ، تسد  هب  راـگدرورپ  لـباقم  رد  ار  یناـسنا  عوشخ  عوضخ و  رادـقم  میهاوخب 
نازیم تالامک  تیصخش و  ندش  مک  ای  هفاضا و  یلو  دراد ، ینازیم  ناسنا  ندب  نزو  ندش  مک  ای  هفاضا  رادقم  يرآ  .یناسنا  تافص 

.دبلط یم  ار  يرگید 

رارق تمایق  زور  ار  لدع  طسق و  ياهوزارت  دیامرف : یم  هک  تسیچ ؟ نآرق  هیآ  نیا  زا  دارم  دش : هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(1) .میهد یم 
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: دومرف ترضح 

؛(1) ُءایِصوَالاَو ُءاِیْبنَالا  ُمُه  »

« .دنتسه اهنآ  يایصوا  ناربمایپ و  لدع ، طسق و  ياهوزارت  زا  دارم 

لامعا نازیم  مالسلا  هیلع  یلع 

نانآ ینیگنس  کبـس و  دنوش و  هدیجنـس  اه  ناسنا  هکنیا  يارب  دنتـسه  يا  هلیـسو  دنـشاب ، یم  ءایـصوا  ءایبنا و  هک  لماک  ياه  ناسنا 
.دوش راکشآ  نشور و 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترایز  رد 

؛(2) ِلامْعَْألا ِنازیِم  یلَع  ُمالَّسلَا  »

« .دنتسه لامعا  نازیم  هک  ییاقآ  الوم و  رب  مالس 

نآ هک  تسا  نیا  هن  رگم  .دوش  یم  هدیجنـس  تسا  ناـنمؤمریما  هک  لاـمعا » نازیم   » اـب اـه  يدـب  اـه و  یبوـخ  رادـقم  تمیق و  ردـق و 
نانآ زا  دنداد و  یم  رارق  راوگرزب  نآ  روبع  ریـسم  رد  ار  دوخ  ناکدوک  مدرم  دـندوب و  شجنـس  هلیـسو  مه ، ایند  نیمه  رد  ترـضح 
یفنم خساپ  رگا  تسا و  هداز  لالح  وا  دندیمهف  یم  داد ، یم  تبثم  خـساپ  رگا  يراد ؟ تسود  ار  اقآ  نیا  ایآ  هک  دـندومن  یم  لاؤس 

.دندرک یم  کش  وا  ندوب  هداز  لالح  رد  داد  یم 
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مهرد بان  يالط  شغ و  زین  ناسنا  رد  .دوش  یم  نشور  نآ  ّشغ  رایع و  هزادنا  کش  نودب  دـننزب ، کحم  گنـس  رب  ار  الط  هاگره 
.دنک یم  صخشم  ار  ام  دوجو  رایع  هک  تسا  کحم  گنس  نوچ  ام  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هتخیمآ و 

هب هچنآ  هدوبن و  شزرا  ياراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  نتـشاد  نودـب  ناسنا  لامعا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يدایز  تاـیاور  زا 
.دشاب یم  نانآ  ّتبحم  تیالو و  دنک ، یم  اهبنارگ  ار  نآ  دهد و  یم  نزو  ناسنا  لامعا 

نازیم رد  تّبحم  یتسود و  ینیگنس 

اهنآ هب  ناهانگ ، زا  تسا  رپ  اهنآ  لامعا  يوزارت  اه  ناسنا  زا  يا  هدع  تمایق  زور  رد  هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا 
یلو .میرادن  غارس  یبوخ  راک  ام  دنهد : یم  خساپ  تساجک ؟ امش  تانـسح  اه و  یبوخ  سپ  تسامـش ، ناهانگ  نیا  دوش : یم  هتفگ 

.مراد غارس  نم  دیرادن ، غارس  امش  رگا  دیآ : یم  ادن  دنوادخ  فرط  زا 

نآ نیب  هسیاـقم  هک  دـنک  یم  هبلغ  ناـهانگ  تائّیـس و  نآ  ماـمت  رب  دریگ و  یم  رارق  اـه  یبوـخ  هفک  رد  یکچوـک  هفیحـص  هاـگ  نآ 
.تسا نامسآ  نیمز و  نیب  ام  زا  شیب  هلصاف  هب  یبوخ  هنسح و  نآ  ناهانگ و 

.ربب تشهب  هب  ریگب و  ار  دوخ  نایانشآ  لیماف و  نارهاوخ و  ناردارب و  ردام و  ردپ و  تسد  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  زا  یکی  هب  سپس 
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نانآ ياه  یبوخ  اّما  میدـیمهف ، میدـید و  ار  نانیا  ناهانگ  اـم  اراـگدرورپ ! دـنیوگ : یم  دـننیب ، یم  ار  هنحـص  نیا  یتقو  رـشحم  لـها 
ار وت  نم  تفگ : شا  يراکهدب  تخادرپ  ماگنه  شردارب ، هب  تبـسن  تشاد  يراکهدب  اهنیا  زا  یکی  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تسیچ ؟

.يراد تسود  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  نوچ  مراد  تسود 

یهاوخ یم  هچره  منک و  یم  رظن  فرص  دوخ  بلط  زا  يراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  وت  هکنیا  رطاخ  هب  نم  داد : خساپ  يرگید 
.رادرب نم  لاوما  زا 

داد رارق  اهنآ  لمع  نازیم  رد  ار  نآ  دیشخب و  ار  نانآ  يود  ره  ناهانگ  تسا ) راتفر  هنوگ  نیا  هیاپ  هک  یتّبحم   ) نآ رطاخ  هب  دنوادخ 
.درک بجاو  ناشردام  ردپ و  نانآ و  رب  ار  تشهب  و 

تسا ییاه  هزیر  گنس  زا  رتشیب  دنور ، یم  شتآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  هک  یناسک  دادعت  دومرف : ترـضح  سپس 
(1) .یشاب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نانمشد  زا  هک  زیهرپب  سپ  هدش ، هتخیر  تارمج  رانک  هک 

نیگنس تسوا ، تیب  لها  ربمایپ و  رب  تاولص  نآ  ياه  هار  زا  یکی  هک  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  اب  دنویپ  طابترا و 
يزیچ نیرت  نیگنـس  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  .دریگ  یم  رارق  ناسنا  لامعا  نازیم  رد  هک  تسا  يزیچ  نیرت 

(2) .تسوا تیب  لها  ربمایپ و  رب  تاولص  دریگ ، یم  رارق  تمایق  زور  رد  لامعا  نازیم  رد  هک 
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نازیم رانک  رد  اه  لد  شخب  مارآ  یتسود ، تیالو و 

یماگنه عقاوم  نآ  زا  یکی  .دـشاب  ناسنا  ریگتـسد  كانلوه  عقاوم  رد  دـناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ّتبحم 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  يا  هظحل  نآ  دریگ ، یم  رارق  دنتـسه  تیب  لها  ربمایپ و  هک  لامعا  نازیم  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا 

.دنک یم  اعد  شناتسود  قح  رد 

ربمایپ تسا ؟ هنوگچ  تمایق  درک : لاؤس  ردپ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یمارگ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یتخـس  تاظحل  نآ 
 . ...ردپ هب  يدنزرف  هن  دنزرف و  هب  يردپ  هن  دنک ، یمن  هاگن  يدحا  هب  يدحا  دنلوغشم و  دوخ  هب  همه  دومرف :

: میوگ یم  نم  هک  یلاح  رد  نیبب ، ارم  نازیم  رانک  رد  دومرف : ترـضح  منک ؟ تاـقالم  اـجک  ار  امـش  تماـیق  زور  ردـپ ! درک : ضرع 
.تسا هداد  وت  دیحوت  هب  تداهش  هک  ار  یسک  نآ  نازیم  نک  نیگنس  اراگدرورپ 

(1) .ُهَّللا َِّالا  َهِلا  ْنَأ ال  َدِهَش  ْنَم  ْحِجْرَأ  ِّبَر 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

ْنِم ِِهتَْرتِـعَو  ٍِبلاـط  ِیبَا  ُْنب  ُِّیلَع  َوُهَو  ِنِیتَـملا  ِلـْبَحلِاب  ْکَّسَمَتَْیلَو  ِيِدـَْعب  ایلَع  ِلاوَـتَیلَف  َنِطاوَـملا  ِهِذـه  ِیف  ًاَـنِمَا  َنوُـکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَمَف  »
؛(2) ِهِدَْعب

انامه هک  نیتم  لبح  هب  دریذپب و  ار  یلع  تیالو  نم  زا  دعب  سپ  دـشاب ، تینما  ناما و  رد  تخـس ، دراوم  نیا  رد  دراد  تسود  هک  ره 
« .دریذپب ار  شترتع  وا  زا  دعب  دنز و  گنچ  تسا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
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 / طارص لپ 

متفه هاگتسیا  فقوم و 

طارص لپ 
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: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع 

ِطارِّصلا ُزاوَج 

؛ ٍِبلاط ِیبَا  ِْنب  ِِّیلَع  ُّبُح 

، طارص لپ  همانرذگ 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحمو  یتسود 

بلاط 7/2 یبا  لآ  بقانم 

ص:342

ینمشد یتسود و  یلجت  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


طارص زا  نتشذگ 

لوق هب  نآ و  لخاد  اـی  تسا و  منهج  يور  اـی  هک  تشذـگ  دـیاب  يریـسم  زا  یگـشیمه ، ِدنمتداعـس  یگدـنز  کـی  هب  ندیـسر  يارب 
روبع نآ  زا  دیاب  همه  هک  ترخآ  هب  ندیـسر  يارب   (1) تـسا یلپ  ایند  هک  هنوگ  نامه  .درک  روبع  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  یلپ  فورعم 

يدایز تالکـشم  ترخآ  هب  ندیـسر  ایند و  زا  ندرک  روبع  هک  هنوگ  نامه  تسین ، یناسآ  راک  لپ  نیا  زا  نتـشذگ  روبع و  دـنیامن ،
.دراد

تروص هب  دـنناوت  یمن  دـنک  یم  لکـشم  راچد  ار  اهنآ  یگدـنز  هک  دـنوش  یم  ییاه  شزغل  راچد  ایند  رد  هک  ییاه  ناـسنا  اـسب  هچ 
یتخبدـب بالجنم  رد  انثا  نامه  رد  دوشن و  متخ  کین  یماجنارـس  هب  نانآ  یگدـنز  اـسب  هچ  دـنیامن و  تکرح  یگدـنز  رد  حـیحص 

.دنیامن طوقس 

یم ظفح  ار  نآ  هدـش  یتمیق  ره  هب  ...و  تراجت  تسایر ، هافر ، لام ، زا  نتـشذگ  تسا ، راوشد  يراک  یـضعب  يارب  اـیند  زا  نتـشذگ 
.دتفیب رطخ  هب  نارگید  ناج  دزیرب ، نارگید  يوربآ  دوش ، عیاض  نارگید  قوقح  ولو  دننک 
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لام زا  هنادنمتداعس ، یگدنز  هب  ندیسر  يارب  یناسآ  هب  دنرذگ و  یم  عیرس  تسا ، ترخآ  يوس  هب  هک  ایند  لپ  زا  يا  هدع  سکعرب 
رد نانآ  يارب  تسایر  .دـنراد  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  یتح  دنرامـش و  یم  مرتحم  ار  نارگید  قوقح  هدرک ، رظن  فرـص  اـیند 
رد دشاب ، یم  نّفعتم  نانآ  رظن  رد  يرادرم  دننام  نارگید ، قوقح  هب  هدولآ  يایند  درادن ، یـشزرا  دشابن  تلادـع  هیاپ  رب  هک  یتروص 

.دنرذگ یم  طارص  زا  یتحار  هب  دارفا  هنوگ  نیا  زین  ترخآ 

طارص لپ  رد  نوگانوگ  دارفا 

َْلثِم ُّرُمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْفیَّسلا ، َنِم  ُّدَحَاَو  ِْرعَّشلا  َنِم  ُّقَدَأ  ُطارِّصلاَو  ٍتاقَبَط ، ِطارِّصلا  یَلَع  َنوُّرُمَی  ُساَّنلا  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  نَع  »
ُكُْرتَتَو ًاَْئیَـش  ُراَّنلا  ُذُخَْأت  ْدَـق  ًاقِّلَعَتُم  ُّرُمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ًاَیْـشَم  ُّرُمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ًاْوبَح  ُّرُمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ِسَرَْفلا  ِوْدَـع  َْلثِم  ُّرُمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ِقْرَبلا 

؛(1) ًاَْئیَش

یهورگ قرب و  لثم  یهورگ  دنفلتخم ، ياههورگ  نآ ، زا  روبع  يارب  مدرم  تسا ، رت  هدنرب  ریشمش  زا  رت و  کیراب  وم  زا  هک  یطارص 
طارـص هب  ار  دوخ  اپ  تسد و  راهچ  هداتفا و  رد  ور  هب  یـضعب  دـننک و  یم  روبع  هدایپ  دارفا  دـننامه  یـضعب  بسا و  ندـیود  دـننامه 

« .دراذگ یم  او  ار  ناشندب  زا  يرادقم  دریگ و  یم  ارف  ار  نانآ  زا  يرادقم  شتآ  یلو  دنتفین ، هک  هدینابسچ  هتفرگ و 

ص:344
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هیاـم هچنآ  دوـش  نشور  طارـص  تقیقح  رگا  دـنک ؟ راودـیما  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  يزیچ  هـچ  یتخـس  طیارـش  نـینچ  رد  یتـسار  هـب 
.تشگ دهاوخ  مولعم  تسا  يراودیما 

تسا و دنوادخ  تفرعم  يوس  هب  هار  نامه  طارـص  دـنداد : خـساپ  ترـضح  تسیچ ؟ طارـص  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.ترخآ رد  طارص  يرگید  ایند و  رد  طارص  یکی  تسا : هنوگ  ود  طارص 

یطارص زا  دوش  دنم  هرهب  وا  تیاده  زا  دسانشب و  ار  ماما  هک  یسک  تسا ، بجاو  وا  زا  تعاطا  هک  تسا  یماما  نامه  ایند  طارص  اما 
رد دزرل و  یم  ترخآ  طارـص  رب  وا  ياـه  مدـق  دسانـشن ، ار  ماـما  اـیند  رد  هک  یـسک  یلو  .درذـگ  یم  منهج ، يور  رب  تسا  یلپ  هک 

(1) .دنک یم  طوقس  منهج 

.دوش یم  ناسآ  وا  رب  طارص  زا  ندرک  رذگ  دسانشب ، ار  ماما  یسک  ایند  رد  رگا  هک  میریگ  یم  هجیتن  تیاور  نیازا 

طارص رانک  رد  تسود  ياعد 

نیّبحم و ار و  منایعیـش  اراگدرورپ  میوگ : یم  منک و  یم  اعد  طارـص  رانک  رد  نم  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  اذل 
(2) .رادب ملاس  دنتفریذپ  ارم  تیالو  ایند  رد  هک  ار  یناسک  نارای و 
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دننک روبع  طارص  زا  دنناوت  یم  یتحار  هب  ترخآ  رد  .دنداد  حیجرت  ایند  یتسود  رب  ار  تمصع  تیب  لها  یتسود  ایند  رد  هک  یناسک 
ره زا  روبع  رگا  .دنریگ  یم  ار  اهنآ  تسد  مالـسلا  مهیلع  ناشموصعم  نادـنزرف  یلع و  نانمؤمریما  يربک و  هقیدـص  ادـخ و  ربمایپ  و 

؛ تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ّتبحم  ترخآ ، طارص  زا  روبع  همانرذگ  زاوج و  دهاوخ ، یم  يا  همانرذگ  یطارص 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  ّیبّنلا  لاق  »

(1)« .ٍِبلاط ِیبَا  ِْنب  ِّیلَع  ُّبُح  ِطارِّصلا  ُزاوَجَو  ٌزاوَج  ْیَش ٍء  ِّلُِکل 

نم هب  سک  ره  دینک  تشهب  دراو  دوش : یم  هتفگ  ام  هب  مینیشن و  یم  طارص  رب  یلع  نم و  دنک و  یم  رما  دنوادخ  دومرف : ادخ  ربمایپ 
(2) .تسا هدومن  ینمشد  امش  اب  هدیزرو و  رفک  نم  هب  سک  ره  دینک  منهج  دراو  و  تسا ، هتشاد  تسود  ار  امش  هدروآ و  نامیا 

طارـص رد  مدق  تابث  دشاب ، رتشیب  نانآ  هب  یگدادلد  رادـقم  ره  تسا و  طارـص  زا  روبع  رد  ناسنا  ياشگ  هار  تیب  لها  ّتبحم  يرآ 
.دوب دهاوخ  رتشیب 

(3)« .ِیْتَیب ِلْهَِال  ًاَّبُح  ْمُکُّدَشَأ  ِطارِّصلا  یَلَع  ًاَمَدَق  ْمُُکتَْبثَأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  »

نانمؤمریما تسد  رد  همانرذگ 

ناتسود هکلب  ناتسود ، اهنت  هن  دوش ، یم  هداد  شناتسود  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تسد  اب  طارـص  زا  روبع  زاوج  تمایق  زور 
.ناتسود

ص:346
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شدنزرف هثراح و  نب  دـیز  .دـیرادب  تسود  زین  ار  ام  ناتـسود  تیب ، لها  ام  یتسود  رب  هوالع  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
؟ دناسر یم  دوس  هنوگچ  دندرک : لاؤس  .دناسر  یم  دوس  امش  هب  نانآ  یتسود  اریز  دیرادب  تسود  ار  هماُسا 

لوسر ّتبحم  رطاخ  هب  نانیا  دنیوگ : یم  دنروآ و  یم  یلع  رـضحم  هب  ار  يدایز  تیعمج  تمایق  زور  هماسا  دـیز و  دومرف : ترـضح 
طارص زا  تمالس  اب  دسیون : یم  اهنآ  يارب  ار  طارص  زا  روبع  زاوج  مالـسلا  هیلع  یلع  .دنتـشاد  یم  تسود  ار  ام  امـش  ّتبحم  ادخ و 

.دنوش یم  تشهب  دراو  دننک و  یم  روبع  تمالس  هب  نانآ  .دیوش  تشهب  دراو  دیرذگب و 

اب دـیاب  دورب  تشهب  هب  دـهاوخب  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّما  زا  سک  ره  هکلب  تسین ، نانیا  هب  رـصحنم  نیا  دومرف : ترـضح 
زا دعب  دیوش  تشهب  دراو  دیرذگب و  طارص  زا  ملاس  دیهاوخ  یم  رگا  سپ  .دنک  یم  تفایرد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دشاب  يزاوج 
اب هاگیاج  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ و  ربمایپ  دیهاوخ  یم  رگا  دیرادب و  تسود  ار  ترـضح  ناتـسود  وا ، لآ  دّمحم و  ّتبحم  یتسود و 

.دینک هدروآرب  ار  نینمؤم  جیاوح  دینک  یعس  دیرادب و  تسود  ار  نانآ  ناوریپ  دنهد ، رارق  امش  يارب  ادخ  دزن  یتمظع 

دراو نم  تمحر  اب  نم ! ناگدـنب  دـهد : یم  ادـن  يدانم  .دربب  تشهب  هب  ار  ام  ناتـسود  نایعیـش و  امـش  یتقو  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب 
ّتبحم مادک  ره  دینک ، میـسقت  دیتشاد  مالـسلا  امهیلع  یلع  دّـمحم و  نایعیـش  هب  هک  یتّبحم  تبـسن  هب  ار  تشهب  سپ  .دـیوش  تشهب 
هلـصاف یهاـگ  هک  يروط  هب  دوش  یم  رادروخرب  تشهب  رد  يرتـالاب  هجرد  زا  هدروآرب ، ار  نینمؤم  جـیاوح  رتـشیب  هتـشاد و  يرتـشیب 

(1) .دسر یم  لاس  دصناپ  هب  تاجرد  نیا  زا  یضعب 

ص:347

هنبا هثراح و  نب  دـیز  اذـه  انلِآل ، مکّبح  عم  انیلاوم  اّوبحأ  : هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ص 57 ؛ ج 8 /  راونالا : راحب  . 286 - 1
امّهنا لاق : امهّبح ؟ انعفنی  فیک  : اولاق امهّبح ، مکعفنیلًاّیبن  ّقحلاب  ًادّـمحم  ثعب  يذـّلا  وف  ، امُه ّوبحأف  انیلاوم  ّصاوخ  نم  دـیز  نب  هماُسا 
ءالؤه هَّللا  لوسر  اخأ  ای  نالوقیف : مهنم  دحاو  ّلک  ددـعب  رـضم  هعیبر و  نم  رثکَا  ریثک  قلخب  هیلع  هَّللا  تاولـص  ًاّیلع  همایقلا  موی  نایتأی 

هیلع و نوربعیف  نانجلا ، اولخدا  نیملاس و  طارّصلا  یلع  اوزوج  مالـسلا :  هیلع  ٌیلع  بتکیف  کّبحب ، هَّللا و  لوسر  دّمحم  ّبحب  انّوبحأ 
ناف مالـسلا ، هیلع  ّیلع  نم  زاوجب  ّالا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هُّما  رئاس  نم  هّنجلا  لخدـی  ًادـحأ ال  ّنأ  کلذ  نیملاـس ، هّنجلا  نوّدری 

دّمحم و مّظعی  نأ  متدرأ  نإ  ّمث  هیلاوم  هلآ  دّـمحم و  ّبح  دـعب  اّوبحاف  نیمناغ  نانجلا  لوخد  نیملاس و  طارّـصلا  یلع  زاوجلا  متدرأ 
مکلخدأ اذإ  یلاعت  هَّللا  ناف  ، نینمؤملا جـئاوح  ءاضق  یف  اوّدـج  ّیلع و  دّـمحم و  هعیـش  اّوبحأف  مکلزانم  هَّللا  دـنع  مالـسلا  امهیلع  ّیلع 

هعیشل مکّبح  ردق  یلع  اهومـساقتف  یتمحرب  هّنجلا  متلخد  دق  يدابع  ای  نانجلا : کلت  یف  هیدانم  يدان  نانجلا  انیّبحم  انتعیـش و  رـشاعم 
هتاجرد تناک  ًءاضق  ّدشأ  نینمؤملا  مهناوخإ  قوقحل  ًاّبح و  هعیشلل  ّدشأ  ناک  مهّیأف  نینمؤملا  مکناوخإ  قوقح  ءاضق  ّیلع و  دّمحم و 

.نانج روصق و  عیبارت  هنس  هئامسمخ  هریسمب  رخآلا  نم  عفرأ  نوکی  نم  مهیف  یّتح  یلعأ  نانجلا  یف 
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طارص لپ  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  روبع 

ناسنا هب  يزور  اهنآ  ناتـسود  شنادـنزرف و  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  شرتخد  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتبحم  هب  ندز  گـنچ 
، برطـضم اه  ناسنا  همه  درادن ، دوجو  يا  هدنهد  تاجن  دزغل و  یم  اه  مدق  مامت  درذگب ، طارـص  زا  دهاوخ  یم  هک  دهد  یم  هجیتن 

دندنب یم  ار  اه  مشچ  همه  .دنک  روبع  طارص  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ات  دیدنبب  ار  اه  مشچ  مدرم ! يا  دسر : یم  باطخ  ناهگان  یلو 
کی دوش  یم  تشهب  دراو  یتقو  .مالسلا  مهیلع  ناشیا  دالوا  ترـضح و  هزیکاپ  نادنزرف  نیـسح و  نسح و  یلع و  ادخ و  ربمایپ  رگم 

.ترضح تسد  هب  رگید  فرط  تسا و  طارص  رب  ترضح  رداچ  فرط 

یّبحم رادتـسود و  دینک  نازیوآ  ترـضح  رداچ  ياه  هشیر  هب  ار  دوخ  دـیراد  ّتبحم  همطاف  هب  هک  یناسک  يا  دـنک : یم  ادـن  يدانم 
.دننک یم  ادیپ  تاجن  مّنهج  شتآ  زا  هلیسو  نیا  هب  رفن  رازه  نارازه  دنز و  یم  گنچ  نآ  هب  ار  دوخ  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یقاب 

اهِطَرَم ِباَدْهَأ  ْنِم  ٍَهبْدَِهب  َقَّلَعَت  َّالِإ  َهَمِطاِفل  ٌّبُِحم  یْقبَی  الَف  َنیَِملاعلا  ِءاِسن  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاَف  ِطَرَم  ِباَدـْهَِأب  اوُقَّلَعَت  ! َهَمِطاِفل َنوَّبِحُْملا  اَهُّیا  اَی  »
اِهب َقَّلَعَتَی  یَّتَح 
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(1)« .ِراَّنلا َنِم  اِهب  َنوُْجنَی  ُْفلَأ  ُْفلَأ  َلاَق : ٌدِحاَو ؟ ُماِئف  ْمَکَو  اُولاَق : .ماِئف  ِْفلَأَو  ْماِئف  ِْفلَأ  ْنِم  ُرَثْکَا 

ار ام  ياه  مدـق  طارـص  رب  يازفیب و  نانآ  ّتبحم  رب  رتشیب  هچ  ره  رادـب و  راوتـسا  تیب  لها  ّتبحم  طارـص  رب  ایند  رد  ار  ام  اـهلا ! راـب 
رب ار  رگید  ماگ  هدرک ، ادیپ  شزغل  وت  تیـصعم  رب  یماگ  رگا  هدـب و  رارق  ام  هدـننک  يرای  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نازرلم و 

.میریگ رارق  تیایلوا  رانک  رد  یگشیمه  تشهب  هب  هدرک و  روبع  طارص  زا  ات   (2)، رادب تباث  ّتبحم 

ص:349

ص 68. ج 8 /  راونالا : راحب  . 287 - 1
هب ّتلزف  نمؤم  ٍيرما  بلق  یف  کّبح  تبث  ام  مالسلا : هیلع  یّلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبّنلا  لاق  ص 69 ؛ ج 8 /  راونالا : راحب  . 288 - 2

.هّنجلا کّبحب  هَّللا  هلخدأ  یّتح  مدق  هل  تتبث  ّالا  طارّصلا  یلع  مدق 
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 / تشهب رد  ناتسود 

تشهب رد  ناتسود  مهن  لصف 

تشهب رد  ناتسود 
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: مالسلا هیلع  یلع  نع 

ُهَّذلَأ ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ْیَش ٍء  َبَیْطَأ  َّنِإ 

؛ ِهَّللا ِیف  ُّبُحلا  ِهَّللا َو  ُّبُح 

یتشهب ياه  تمعن  نیرت  شخب  تذل  نیرت و  هزیکاپ 

.تسا ادخ  هار  رد  یتسود  ادخ و  ّتبحم  یتسود و 

راونالا 251/69 راحب 

ص:352
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تشهب هب  دورو 

: دیوگ یم  هفیذح  .تسا  ریذپانراکنا  يا  هلئسم  تشهب ، هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لهاو  لوسر  ادخ و  ناتسود  دورو 
: دومرف یم  مدینش ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا 

؛(1) َهَّنَْجلا ُهَلَخْدَأ  َِّالا  مالسلا  هیلع  ٍیلَع  ِّبُح  ْنِم  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  ُلاْقثِم  ِِهْبلَق  ِیفَو  ٍهَمَأ  الَو  ٍْدبَع  ْنِم  ام  »

« .درب یم  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب  وا  بلق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  زا  لاقثم  کی  هزادنا  هب  دریمب و  هک  ینز  ای  يدرم و 

تشهب هب  دورو  يارب  یگزیکاپ 

یم بوبحم  هب  ار  ناسنا  ّتبحم ، .درادـن  تشهب  زج  یهاگیاج  داد ، رارق  شتیب  لـها  لوسر و  ادـخ و  راـیتخا  رد  ار  شلد  هک  یـسک 
يارب یگدنز  رد  ییاه  شزغل  تسا  نکمم  هلب  .دـبای  یم  هار  تشهب  هب  زین  وا  دوب ، تشهب  شهاگیاج  یتقو  ناسنا  بوبحم  دـناسر و 
یعنام دـشاب ، هدربن  نیب  زا  ار  یتسود  ّتبحم و  هک  یمادام  اهاطخ  اه و  شزغل  نیا  نکل  هدـیدرگ ، ییاهاطخ  بکترم  دـشاب و  ناسنا 

.دش دهاوخن  تشهب  هب  دورو  ندیسر و  يارب 

ص:353

ص 24. ج 2 /  هّمغلا : فشک  . 289 - 1
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یضعب تسام و  رایتخا  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دور  یم  نیب  زا  یلماوع  هلیسو  هب  دوش  یم  ادیپ  هانگ  رثا  رب  ناسنا  رد  هک  ییاه  یگدولآ 
هبوت هب  راداو  ار  ناسنا  ّتبحم ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیب  لها  تایاور  زا  تسا و  يرایتخا  رما  کی  هبوت  ًـالثم  راـیتخا ؛ نودـب  رگید 

.دور یم  ایند  زا  هبوت  اب  دنک و  یم 

یتخـس اه ، يراتفرگ  دیآ : یم  شیپ  یگدنز  رد  دشاب  یمن  يرایتخا  یلو  تسا  ناسنا  هدـننک  كاپ  هک  يرگید  لماوع  نآ  رب  هوالع 
دیآ شیپ  تیب  لها  لوسر و  ادـخ و  ناتـسود  يارب  یتقو  هک  دنتـسه  يروما  زا  ...و  اه  فداصت  يداصتقا ، تالکـشم  اه ، ضرم  اه ،

عفترم مه  لماوع  نیا  اب  هک  دـشاب  يّدـح  رد  اه  یگدولآ  رگا  دوش و  یم  هانگ  ياه  یگدولآ  زا  نانآ  یگزیکاـپ  تراـهط و  بجوم 
.دنرب یم  تشهب  هب  ار  دوخ  ناتسود  هدرک و  تعافش  ناسنا  زا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تمایق  زور  دوشن ،

دروم رد  ار  وا  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : دوـخ  اـب  دـش ، ترـضح  نآ  سلجم  دراو  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناهاوخدـب  زا  یکی  يزور 
ترـضح نآ  .نک  هاگن  نم  هب  هَّللادبعابا ! يا  تفگ : دش و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  کیدزن  سپـس  .درک  مهاوخ  تحاران  شنایعیش 

هک مناد  یم  و  ییوگ ؟ یم  هچ  تسوت ، يوس  هب  نم  يور  وگب ! ناه  دومرف : ترـضح  هکنیا  ات  تفگ ، تفگ و  زاـب  وا  دادـن ، یتّیمها 
.دز یهاوخن  یکین  فرح  زگره 

زا مردپ  نوچ  درادن  یعنام  دومرف : ترـضح  .دنـشون  یم  شمـشک  هراصع  ترـضح  نآ  نایعیـش  هک  درک  حرطم  ار  هلأسم  نیا  زین  وا 
.دنا هدیشون  یم  ار  نیا  زین  ادخ  لوسر  باحصا  هک  تسا  هدرک  لقن  هَّللادبع  نب  رباج 
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ناطیش هک  دنتـسه  نآ  زا  رت  كاپ  ام  ناوریپ  دومرف : ترـضح  راب  نیا  شمـشک و  هراصع  هن  تسا  رکـسُم  شدارم  هک  تفگ  درم  نآ 
تعافـش يربمایپ  نابرهم و  يراگدرورپ  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  ام  هعیـش  ناگدـنامرود  زا  یکی  هچنانچ  دـنک و  هنخر  ناـشنورد  رد 

دیهاوخ راتفرگ  توهرب  رد  تناتـسود  وت و  هک  یلاح  رد  تفای  دهاوخ  ضوح  رانک  رد  دوخ  يارب  قیفر  ییالوم  فوطَع و  هدـننک و 
.دش

هیلع قداص  ماما  .دوب  بارـش  مروظنم  دوبن ، رکـسم  مدارم  تفگ : سپـس  درک و  توکـس  یکدنا  راب  نیا  .دنام  ورف  خساپ  زا  درم  نآ 
نیا زورما  هک  دوش  یم  هچ  ار  وت  دریگب  ار  تناـبز  دـنوادخ  دوـمرف : دـمآ و  مشخ  هب  دـید ، ار  وا  يزوـت  هنیک  تجاـجل و  هک  مالـسلا 

؟ یهد یم  رازآ  نامناوریپ  هرابرد  ار  ام  نینچ 

يا دومرف : دنوادخ  هک  تسا  هداد  ربخ  لیئربج  زا  وا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  وا  مدج و  زا  مردپ 
بکترم يا  هریبک  هانگ  هک  یـسک  رگم  دـیوش ، لخاد  ناتناوریپ  یلع و  وت و  ات  منک  یم  عنم  ناربماـیپ  ماـمت  رب  ار  تشهب  نم  دـمحم !

دننک و تاقالم  ناحیر  حور و  اب  ار  وا  هکئالم  ات  منک  یم  راتفرگ  ناطلـس  زا  سرت  ای  یناج  ای  یلام  ییالب  هب  ار  وا  نم  هک  دشاب  هدش 
« .دنک یم  ناربج  ار  وا  ياطخ  الب ، نیا  مشابن و  نیگمشخ  وا  زا  مه  نم 

(1) .ورب راذگب و  ای  نک ، تمالم  هرابود  لاح  تسه ؟ اهنیا  دننامه  يزیچ  وت  نارای  ناتسود و  دزن  ایآ  منادب  وگب  لاح 
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تسود تّبحم  رب  یماگ  هب  دیما 

یفوک هیطع  هب  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  .دـناسر  یم  دـصقم  هب  ار  ناـسنا  ّتبحم ، رب  رگید  یمدـق  دزغلب  هاـنگ  رب  یمدـق  رگا  يرآ 
هک ره  دش و  دهاوخ  روشحم  نانآ  اب  درادب  تسود  ار  یمدرم  هک  ره  دومرف : یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  مبوبحم  زا  هیطع ! يا  تفگ :

ناشتسود هک  یماگنه  ات  ار  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  رادتسود  دوب ، دهاوخ  ناشرادرک  کیرش  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یمدرم  رادرک 
هدنز بش  راد و  هزور  رایسب  هچرگ  رادب ، نمـشد  دراد  یم  ناشنمـشد  هک  یماگنه  ات  ار  دمحم  لآ  نمـشد  رادب و  تسود  دراد  یم 

ماگ ناشتبحم  رثا  رب  دزغلب ، وا  ماگ  کی  شرایـسب ، ناهانگ  رثا  رب  رگا  اریز  نک ، یمرن  ینابرهم و  دـمحم  لآ  رادتـسود  اب  .دـشاب  راد 
(1) .خزود هب  ناشنمشد  تشگزاب  تسا و  تشهب  هب  ناشرادتسود  تشگزاب  تقیقح  رد  .دنام  یم  راوتسا  شرگید 

تمایق هب  ناتسود  دورو  تیفیک 

زا .دننز  یم  ادـص  ناشردـپ  مان  دوخ و  مان  اب  ار  تیب  لها  ناتـسود  یلو  دـنناوخ ، یم  ناشردام  مان  دوخ و  مان  هب  ار  همه  تمایق  زور 
لوسر ای  یلب  تشاد : هضرع  ترضح  مهدن !؟ تراشب  وت  هب  ایآ  یلع ! يا  دومرف : ترضح  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

! امش يادف  هب  مردام  ردپ و  هَّللا ،
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يدایز زا  ام  ناتسود  نایعیش و  میا و  هدش  قلخ  تنیط  کی  زا  نیـسح  نسح و  همطاف و  وت و  نم و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
اب نامناتسود  نایعیـش و  ام و  یلو  دنوش  یم  هدناوخ  ناشناردام  دوخ و  مان  اب  مدرم  دوش ، تمایق  هک  ینامز  دندش ، هدیرفآ  تنیط  نآ 

.نامناردپ دوخ و  مان 

ِءامْـسأَو ِمِْهئامْـسِأب  َنْوَعْدـُی  مُهَّنِإَف  اـنیِّبُِحمَو ، اُنتَعَیِـشَو  ُنَْحن  ـالَخام  ْمِِهتاـهَّمُأ  ِءامْـسَأَو  ْمِِهئامْـسَِأب  ُساَّنلا  َیِعُد  ِهَماـیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اذِإَـف  »
(1)« .ْمِِهئابآ

تمایق رد  ادخ  ناتسود  یناشفارون 

نانچ نآ  دـنریگ  یم  رارق  رون  زا  ییاهربنم  رب  تمایق  زور  دـندرک ، یتسود  ادـخ  يارب  هک  یناسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
نانیا دوش : یم  هتفگ  سپ  دنوش ، یم  هتخانـش  تمایق  رد  رون  نیا  هب  دنک و  یم  نشور  ار  زیچ  همه  هک  تسا  ینارون  نانآ  ياه  هرهچ 

.دندرک یتسود  ادخ  يارب 

اُوفَْرُعی یَّتَح  ْیَـش ٍء  َّلُک  ْمِهِِربانَم  ُرُونَو  ْمِهِداسْجَأ  ُرُونَو  ْمِهِهوُجُو  ُرُون  َءاضَأ  ْدَـق  ٍرُون  ْنِم  َِربانَم  یلَع  ِهَمایِْقلا  َموَی  ِهَّللا  ِیف  َْنیِّباـحَتُملا  َّنِإ  »
(2)« .ِهَّللا ِیف  َنوُّباحَتُْملا  ِءالُؤه  ُلاُقیَف : ِِهب ،

زا یتسود و  ّتبحم و  هار  زا  رون  نیا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دـنا ، هدومن  بسک  اجک  زا  هنوگچ و  ار  تینارون  نیا  اـه  ناـسنا  یتسار  هب 
.تسا هدیسر  اهنآ  هب  بوبحم  هیحان 
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تمایق شخب  ینشور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

نانچ نآ  دـنیآ  یم  یهورگ  درادرب ، ناـنآ  زا  ار  یکیراـت  دـنهاوخ  یم  ادـخ  زا  دوش و  یم  دـنلب  همه  داـیرف  هک  تماـیق  تاـملظ  رد 
.دنیامن یم  نشور  ار  تمایق  يارحص  هک  دننک  یم  یناشفارون 

یم ادن  دنتـسه ؟ هکئالم  سپ  دنیوگ : یم  .دنتـسین  ایبنا  هن ، دنک : یم  ادن  دنوادخ  دنتـسه ؟ یهلا  ءایبنا  نانیا  دـنیوگ : یم  رـشحم  لها 
: دنیوگ یم  اهنآ  هب  دنتسه ؟ یناسک  هچ  سپ  دنیوگ : یم  .هن  دیآ : یم  ادن  دنتسه ؟ نایعیش  سپ  دنیوگ : یم  .دنتسین  هکئالم  هن ، دیآ :

دالوا ام  میتسه ، ادـخ  لوسر  دـمحم  هیّرذ  ام  میتسه ، نویولع  ام  دـنهد : یم  خـساپ  دنـسرپ ، یم  ناشیا  زا  یتقو  .دیـسرپب  ناشدوخ  زا 
.میتسه نانیمطا  تینما و  رد  ام  میتسه ، یهلا  تمارک  لها  ام  میتسه ، ادخ  ّیلو  یلع 

ناشتعافـش دننک و  یم  تعافـش  نانآ  .دینک و  تعافـش  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  هب  تبـسن  دسر : یم  ادن  اهنآ  هب  دـنوادخ  فرط  زا 
(1) .دوش یم  هتفریذپ 

؟ دنیاجک مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود 

امـش دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  دـنزیخ ، یم  اپ  هب  یهورگ  دنتـسه ؟ اجک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  دـنک : یم  ادـن  يدانم  تماـیق  زور 
.میتسه مالسلا  هیلع  یلع  صلاخ  ناتسود  ام  دنیوگ : یم  دیتسیک ؟
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.دیشاب تشهب  رد  ناتنارسمه  اب  دیورب  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  .هن  دنیوگ : یم  دیتشاد ؟ تسود  مه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  ایآ 

هیلع ٍیلَِعل  َنوُّبِحُْملا  ُنَْحن  اُولاـق : ُْمْتنَأ ؟ ْنَم  ْمَُهل : ُلاـُقیَف  ٍِقیِمَع ، ٍّجَـف  ِّلُـک  ْنِم  َنُوموُقَیَف  ٍِّیلَِعل ؟ َنوُّبِحُملا  َْنیَأ  ِهَماـیِْقلا : َمْوَی  ٍداـنُم  يِداـُنی  »
مُکُجاوْزَأَو ُمْتنَأ  َهَّنَْجلا  اوـُلُخْدُأ  ْمَُهل : ُلاـُقیَف  ـال ، َنوـُلوُقَیَف : ِساـّنلا ؟ َنِم  ًاَدَـحَأ  ِهِّبُح  ِیف  َنوُکِرُْـشتَف  ُلاـُقیَف : ًاَّبُح ، ُهـَل  َنوُِصلاـْخلا  مالـسلا 

(1)« .َنوُرَبُْحت

ناتسود يادف  هب  نانمشد 

یم ادن  يدانم  .دنور  یم  تشهب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  رطاخ  هب  هک  دیوگ  یم  نخس  یناسک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  مرکا  ربمایپ 
سک ره  تسد  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  .دنتسه  نیحلاص  زا  هک  دنزیخ  یمرب  یتیعمج  دنتسه ؟ اجک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  دنک :

.دنرب یم  تشهب  هب  ار  رفن  رازه  نارازه  مادک  ره  .دیربب  تشهب  هب  دیریگب و  دیهاوخ  یم  ار 

یمرب دنتـسین ، نیحلاـص  زا  هک  لّوا  هورگ  دـننامه  یهورگ  دنتـسه ؟ اـجک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  هـیقب  سپ  دـیوگ : یم  يداـنم 
یم ار  نآ  ربارب  رازه  دص  وا  هب  دـنک  یم  انمت  هچره  هکره  .دـینک  انمت  ادـخ  زا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  دـنزیخ ،

.دنهد

ملظ دوخ  هب  دنتـسه و  راک  تیـصعم  هک  دنزیخ  یمرب  یهورگ  دـنیاجک ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  هیقب  دـنک : یم  ادـن  يدانم  سپ 
، دننز یم  ادص  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  دنا ، هدومن 
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ناتسود ات  دننک  یم  مالسلا  هیلع  یلع  راک  تیـصعم  ناتـسود  زا  یکی  يادف  ار  نانمـشد  زا  يرفن  رازه  ره  دنیآ ، یم  يدایز  تیعمج 
.دنورب تشهب  هب 

ُضِْغبُمَو ِهَّللا  ُضِْغبُم  ُهُـضِْغبُمَو  ِِهلوُـسَر  ُّبُِـحمَو  ِهَّللا  ُّبُِـحم  ُهُّبُِحم  ُمَرْکَـألا ، ُلَْـضفَألا  اَذـه  هـلآو : هـیلع  هللا  یلــص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلاَـق  َّمـُث  »
(1)« .ِِهلوُسَر

.دهد یم  تاجن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  دنوادخ  هار  نیا  زا 

تشهب هب  ادخ  ناتسود  دورو  تافیرشت 

هب یصاخ  تافیرـشت  اب  دنوش ، یمن  تشهب  دراو  يداع  روط  هب  دراد  یم  تسود  ار  اهنآ  تسا و  یـضار  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  یناسک 
تیعمج دـشخرد ، یم  تسا و  ؤلؤل  زا  هک  ییاه  شفک  دیفـس ، ياه  سابل  دیفـس و  ياـه  هرهچ  اـب  ودـنراد  یمرب  مدـق  تشهب  يوس 

دنوش و یم  هزیکاپ  دنشون ، یم  تشهب  رانک  همشچ  زا  دنـسر ، یم  تشهب  گرزب  رد  هب  دننک  یم  یهارمه  ار  نانآ  هکئالم  زا  يدایز 
.دننک یم  وشتسش  رگید  همشچ  رد 

! نم هکئالم  دنک : یم  باطخ  دنوادخ  هکئالم ، هارمه  هزیکاپ  ياه  ناسنا  .دنسر  یم  يدبا  تایح  هب  تسا ، تایح  همشچ  همشچ  نیا 
نیعلا روح  هب  هقلح  يادص  دننز ، یم  ار  تشهب  رد  هقلح  هکئالم  دـنرب ، یم  تشهب  هب  ار  اهنآ  .دـیربب  تشهب  هب  ارم  ناتـسود  ءایلوا و 
.دننک یم  قوش  راهظا  دنیوگ و  یم  ابحرم  نانآ  هب  دوش ، یم  زاب  تشهب  رد  دندمآ ، ادخ  ناتسود  دنیوگ : یم  رگیدکی  هب  دسر ، یم 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نانیا  هَّللا ! لوسر  ای  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

؛(1) ْمُهُمامِإ َْتنَأَو  ُّیلَع  ای  َُکتَعیِش  ِءالُؤَه  »

« .یتسه ناشیا  ماما  وت  و  یلع ، ای  دنتسه  وت  نایعیش  نانیا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تشهب  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نایعیش  ندش  دراو 

هللا یلـصادخ  لوسر  رب  وا  اب  ام  درادب  تسود  ار  ام  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نخـس  نیا 
.دنتسه مه  رانک  هک  تشگنا  ود  دننامه  میوش ، یم  دراو  هلآو  هیلع 

ْنَمَو هیعبـصا ) ّمضو   ) اذَـکه هلآو  هیلع  هللا  یلـصانِِّیبَن  یلَع  َوُهَو  ُنَْحن  اندَرَو  ِهَّلل  انَّبَحَا  ْنَم  َلاق : مالـسلا  اـمهیلع  ِّیلَع  ِْنب  ِنیَـسُحلا  ِنَع  »
(2)« .َرِجافلاَو َِّربلا  ُعَسََتل  اْینُّدلا  َّنِاَف  اْینُّدِلل  انَّبَحَا 

تشهب رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يراوجمه  مالغ و 

یم هگن  ار  بکرم  دش ، یم  هدایپ  بکرم  زا  ترـضح  تقو  ره  درک ، یم  يرازگ  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رانک  رد  اه  لاس 
.دندرگرب ترضح  ات  تشاد 

شهاگن یتقو  نانآ  زا  یکی  دندوب ، هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رادید  يارب  ناسارخ  زا  یهورگ  دنتفر ، دجسم  هب  ترضح  يزور 
زا یناوت  یم  ایآ  تفگ : وا  هب  داتفا ، مالغ  هب 
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.مهد یم  وت  هب  ار  متورث  مامت  نم  لباقم ، رد  مشاب و  رازگ  تمدخ  وت  ياج  هب  نم  دعب  هب  نیا  زا  هک  ینک  اضاقت  ترضح 

دیهاوخب رگا  مدوب ، امـش  رازگ  تمدـخ  اه  لاس  نم  اقآ  درک : حرطم  ار  هلأـسم  دـمآ و  ترـضح  دزن  منک ، لاؤس  اـقآ  زا  مورب  تفگ :
ار درم  نآ  ناتـساد  سپـس  .تسین  نارگید  هب  يزاین  میهد ، یم  وت  هب  ام  دومرف : ترـضح  .دیهد  یم  هزاجا  امـش  دـسرب  نم  هب  يریخ 

.دشاب وت  ياج  درم  نآ  ورب و  درادن ، یعنام  یشاب  ام  دزن  یهاوخ  یمن  رگا  دومرف : ترضح  درک ، لقن 

هک ینامز  میهاوخ ، یم  ار  وت  ریخ  لباقم  رد  يدرک ، تمدـخ  اـم  هب  یتدـم  دـندز : ادـص  ار  وا  ترـضح  دورب ، هک  داـتفا  هار  هب  مـالغ 
هلآو و هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رون  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا و  هتسب  ادخ  رون  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دوش  تمایق 

.دنوش یم  دراو  زین  نانآ  میوش  لخاد  دراو و  ام  اج  ره  دنا ، هتسباو  ام  هب  ام  نایعیش  دنراد و  یگتسب  نانمؤمریما  هب  موصعم  ناماما 

رد نم  درک : ضرع  تسا ، تمایق  زور  رد  ندوب  ترـضح  رانک  موصعم  ماـما  اـب  یتسود  هجیتن  هک  دینـش  ار  نانخـس  نیا  یتقو  مـالغ 
ضوع وت  لاح  تفگ : وا  هب  دید  ار  وا  یتقو  یناسارخ  صخـش  دـمآ ، نوریب  .منک  یمن  ایند  يادـف  ار  ترخآ  متـسه و  امـش  تمدـخ 

ایند اب  ار  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ادخ و  لوسر  يراوجمه  ایآ  درک : لقن  وا  يارب  ار  نایرج  هدرک ، رییغت  هدـش و 
(1) !؟ منک ضوع 
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تشهب زا  یجات  اب 

گنرمه ار  یگدـنز  هک  دراذـگب  ناـسنا  دوجو  رد  يریثأـت  ناـنچ  نآ  تسا  نکمم  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ّتبحم  یتسود و 
.دیامن ناسنا  بیصن  ار  نانآ  اب  يراوجمه  باسح و  نودب  نتفر  تشهب  تیلباق  نانآ و  یگدنز 

هدیـسر ترخآ  ایند و  ریخ  هب  درادـب ، تسود  ار  نم  تیب  لها  زا  ناماما  هک  یـسک  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
ار ترخآ ، رد  تلـصخ  هد  ایند و  رد  تلـصخ  هد  نم ، تیب  لها  یتسود  اریز  دنک ، دیدرت  نانآ  ِنتفر  تشهب  هب  دیابن  يدـحا  تسا و 
نانآ و تسار  تسد  هب  لامعا  همان  ددرگ ، یمن  بصن  ینازیم  دوش ، یمن  زاب  ناـنآ  يارب  يا  هدـنورپ  ترخآ ، رد  اـما  .دراد  لاـبند  هب 
، هدومن تعافـش  ار  دوخ  تیب  لها  زا  رفن  دـص  یتشهب ، ياـه  ساـبل  دیفـس و  يا  هرهچ  اـب  هدـش ، هتـشون  ناـنآ  يارب  شتآ  زا  يدازآ 

(1) .دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هدش و  هداد  نانآ  هب  تشهب  زا  یجات  هداد و  رارق  رظن  دروم  ار  نانآ  شتمحر  اب  دنوادخ 

تمایق رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ناتسود 

ناشناتسود ادخ  ءایلوا  دننک ، یم  شومارف  ار  رگیدکی  همه  هک  يزور  دراد ، لابند  هب  رادیاپ  يراثآ  ادخ  ناتـسود  هب  نداد  لد  يرآ 
.دنور یمن  تشهب  هب  اهنت  دننک و  یمن  شومارف  ار 
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هب ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ادـخ  لوسر  رتخد  تسین ، روصت  لباق  ام  يارب  هک  یـصاخ  تمظع  اب  داـیز و  تافیرـشت  اـب  هک  يزور 
: دـیوگ یم  یتـشگرب ؟ ارچ  اـم ! بیبـح  رتـخد  دـیامرف : یم  دـنوادخ  .ددرگ  یمرب  دـسر ، یم  تشهب  رد  هب  یتـقو  دـنرب ، یم  تـشهب 

هاگن درگرب ، نم ! بیبح  رتخد  دـنک : یم  باطخ  دـنوادخ  .دوش  مولعم  نم  تلزنم  ردـق و  يزور  نینچ  رد  مراد  تسود  اراـگدرورپ 
.امن تشهب  دراو  ریگب و  ار  شتسد  وت ، هیّرذ  رادتسود  ای  تسوت  ّبحمو  رادتسود  سکره  نک 

همطاف دـنک ، یم  ادـج  دراد و  یمرب  ار  بوخ  ياه  هناد  هدـنرپ  هک  هنوگ  نامه  رباج ! ای  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
.دندرگ یمرب  دنسر ، یم  تشهب  رد  هب  مه  همطاف  نایعیش  ناتسود و  دنک ، یم  ادج  ار  دوخ  نایعیش  ناتسود و  مالسلا  اهیلع 

نم ناتـسود  دنک : یم  باطخ  دنوادخ  .ددرگ  مولعم  ام  تلزنم  ردق و  میهاوخ  یم  دنیوگ : یم  دیتشگرب ؟ ارچ  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
همطاف یتسود  ّتبحم و  رطاخ  هب  سکره  تسا ، هتشاد  تسود  مالسلا  اهیلع  همطاف  رطاخ  هب  ار  امش  سک  ره  دینک ، هاگن  دیدرگرب و 

(1) .دیربب تشهب  هب  دیریگب و  ار  شتسد  هدومن ، باریس  ای  هدناشوپ و  یسابل  هداد و  اذغ  امش  هب  مالسلا  اهیلع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  زا  ماقتنا 

، دـنراذگ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  يارب  رون  زا  يربنم  یتـقو  روطچ ؟ نانمـشد  اـب  اـما  دـنک ، یم  نینچ  ناتـسود  اـب  يرآ 
! نک حرطم  ار  دوخ  تساوخرد  همطاف  .دنیآ  یم  لیئربج  ترضح  رانک  رد  هیسآ  اوح و  هتفرگ ، ار  ربنم  فارطا  هکئالم 
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دولآ نوخ  ياه  گر  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هداد  ناشن  وا  هب  .هد  ناشن  نم  هب  ار  نیسح  نسح و  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  ربمایپ  رتخد 
ملظ نم  هب  هک  یناسک  زا  ارم  قح  اراـگدرورپ ! دـیوگ : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  .دروخ  یم  مشچ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نیـسح نیلتاق  دیآ و  یم  شتآ  زا  یجوف  دننک و  یم  بضغ  هکئالم  دنک ، یم  بضغ  منهج  دنک ، یم  بضغ  دنوادخ.ریگب  دندرک ،
(1) .درب یم  منهج  رعق  هب  دریگ و  یم  ار  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف  و 

.تسا نابرهم  فوؤر و  ربمایپ  ادخ ، قلخ  نیرتهب  رانک  رد  یگشیمه  تشهب  ادخ ، ناگدیزگرب  ّتبحم  یتسود و  هجیتن 

ِیف یِعَم  َناَک  امُهَّمُأَو  امُهابَأَو  ِْنیَذـه  َّبَحَأ  ْنَم  مالـسلا : امهیلع  ِنیَـسُحلاَو  ِنَسَحلا  َیلِإ  َرَظَن  ْدَـقَو  َلاَـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َِیبَّنلا  َّنِإ  »
؛(2) ِهَمایِقلا َموَی  ِیتَجَرَد 

ناشردام ردپ و  ود و  نیا  هک  یسک  دومرف : دندرک  یم  هاگن  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هب  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
.دوب دهاوخ  نم  هبتر  رد  نم و  اب  تمایق  زور  درادب ، تسود  ار 

تّبحم یتسود و  يارب  ساپس  دمح و 

.دراد دوجو  ّتبحم  تّذل  ادخ و  ربمایپ  اب  يراوجمه  زا  رتالاب  تشهب  رد  یتّذل  ایآ 

ُرِخآَو : » َّلَجَوَّزَع هَّللا  َلاَـق  ِهَّلل ، ُدْـمَْحلاَو  ِهَّللا  ِیف  ُّبُحلاَو  ِهَّللا  ُّبُح  ُهَّذـَلأَو  ِهَّنَْجلا  ِیف  یَـش ٍء  َبَیْطَأ  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  َْنِینِمؤُْملاریمَأ  َلاَـق  »
ِّبَر ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهیوْعَد 
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(1)« .َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدمَْحلا  ِنَأ  َِکلذ  َْدنِع  َنوُداُنیَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ُهَّبَحَْملا  ِتَجاه  ِْمیِعَّنلا  َنِم  ِهَّنَْجلا  ِیف  ام  اُونَیاع  مُهَّنَأ  َِکلذَو  َنیَِملاعلا »

: دومرف تسادخ ، ّتبحم  رد  قرغ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

یم ار  یتشهب  ياـه  تمعن  یتقو  تشهب  لـها  تسادـخ ، يارب  یتسود  ادـخ و  یتـسود  تشهب ، رد  ءایـشا  نیرتذـیذل  نیرت و  هزیکاـپ 
ساپس ار  وت  ادنوادخ ! .تسا  نایملاع  راگدرورپ  هک  ادخ  يارب  ساپس  دمح و  دننز : یم  دایرف  دریگ ، یم  ار  اهنآ  بولق  ّتبحم  دننیب ،
ربماـیپ يراوجمه  راـختفا  تمیعن ، تشهب  رد  تماـیق  زور  اـت  يداد  رارق  اـم  بولق  رد  تناتـسود  دوخ و  زا  هک  یتبحم  رب  مییوگ  یم 

.ددرگ ام  بیصن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
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همانباتک

.سدق پاچ  تریصب ، تیآ  - 1

.یتریصبلا هبتکم  يوامسلا ، دّمحم  خیشلا  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  - 2

.مق ثارتلا  ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  هَّللادبع  وبا  دیفم ، داشرا  - 3

.یمالسالا مالعالا  بتکم  سوواط  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نیدلا  یضر  لامعالا ، لابقا  - 4

.هثعبلا هسسؤم  یمقلا ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  قودص ، خیش  یلامأ  - 5

هزوحلا یف  نیسردملا  هعامج  دیفملا ،) خیشلا   ) نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  هَّللادبع  وبا  دیفم ، خیش  یلامأ  - 6

.مق هیملعلا 

.توریب یملعالا  هسسؤم  يرذالبلا ، رباج  نب  ییحی  نب  دمحا  فارشالا ، باسنأ  - 7

.هّیمالسالا بتکلاراد  یسلجملا ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، - 8

.تجهب یمظعلا  هَّللا  تیآ  فراع  هیقف  همان  یگدنز  رب  يرذگ  باتفآ ، رتفد  زا  یگرب  - 9

.فجنلا یف  هیردیحلا  هعبطملا  سواط ، نب  دیس  هبحملا ، هرمثل  هجهملا  فشک  باتک  همجرت  - 10

.نارهت ردصلا ، هبتکم  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  یفاص ، ریسفت  - 11

.ینارحب ثدحم  ناهرب ، ریسفت  - 12

.هسدقملا مق  مالسلا ، هیلع  يدهم  مامالا  هسسؤم  يدنوارلا ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  - 13

.مق هثعبلا ، هسسؤم  ینیسحلا ، يوقنلا  دماح  دیسلا  راونالا ، تاقبع  هصالخ  - 14

.يریمح دیس  ناوید  - 15

.نیسردملا هعامجل  هعباتلا  یمالسالارشنلا  هسسؤم  یّلحامن  نبا  راثلا ، حرش  یف  راضنلا  بوذ  - 16

.تمکح تاراشتنا  دادح ، يوسوم  مشاه  دیس  جاح  هماندای  درجم ، حور  - 17

.یمقلا ثدحملا  راحبلا ، هنیفس  - 18
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.ینیما همالع  انتنس ، انتریس و  - 19
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.یفجنلا یشعرملا  هَّللا  هیآ  هبتکم  تاروشنم  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 20

.هیداجس هفیحص  - 21

.فجنلا یف  هیردیحلا  هبتکملا  لیئربج ، نب  ناذاش  لئاضفلا ، - 22

.ینیما همالع  ریدغلا ، - 23

.هیمالسالا بتکلاراد  يزارلا ، ینیلکلا  بوقعی  نبدمحم  رفعجوبا  یفاک ، - 24

.ههاقفلا رشن  هسسؤم  یمقلا ، هیولوق  نبدمحم  نبرفعج  مساقلاوبا  تارایزلا ، لماک  - 25

.رادیب تاراشتنا  یمقلا ، ثدحملا  باقلالاو ، ینکلا  - 26

.یلبرا موحرم  همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  - 27

.توریب ریثا ، نبا  نیدلازعم  ریثا ، نبا  ملاک  - 28

.يرهش ير  يدمحم  تبحم ، يایمیک  - 29

.هیمالسالا بتکلاراد  یقربلادلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا ، - 30

.هیمالسالا بتکلاراد  یسلجملا ، رقاب  دمحم  لوقعلا ، هآرم  - 31

.ثارتلاءایحال مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  یسربطلا ، يرونلا  ققحملا  لئاسولا ، كردتسم  - 32

.تمکح تاراشتنا  ینارهط ، ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  همالع  یسانشداعم ، - 33

.یمقلا ثدحملا  لامآلا ، یهتنم  - 34

.ینرادنزاملا يورسلا  بوشآرهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  دیشر  رفعجوبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 35

.مق یمزراوخ ، بیطخ  یمزراوخ ، لتقم  - 36

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يومحلا ، هَّللادبع  نب  توقای  هَّللادبع  یبا  نیدلا  باهش  نادلبلا ، مجعم  - 37

.نیسردملا هعماج  قودصلا ، خیشلا  هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 38

.يرهش ير  يدمحم  دمحم  همکحلا ، نازیم  - 39
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.مالسلا هیلع  یلع  مامالا  هغالبلا ، جهن  - 40

.نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  يرون ، نیسح  ازریم  جاح  بقاثلا ، مجن  - 41

.یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  یلماعلا ، ّرحلا  هعیشلا ، لئاسو  - 42

.توریب غالبلا ، هسسؤم  یبیصخلا ، نادمح  نب  نیسحلا  يربکلا ، هیاده  - 43
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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